
 

 

 

 

คู่มือการด าเนินงาน 

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๗ (บ้านเนนิสันติ) 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๑ 

 

คู่มือการด าเนนิงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนนิสนัติ) จังหวัดชุมพร 

   

๑. บทน า  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานทราบว่า การบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การ
แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา การ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมีความ
รวดเร็ว และประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชน ได้เปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง บริการ
ให้ข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อีกท้ังยังเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการท างานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ 
(บ้านเนินสันติ) จึงได้จัดท าคู่มือปฏบิัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนิน
สันติ) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บ
รักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน  

 

 

 



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๒ 

 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  

๑. เพื่อให้คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการ
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) มีข้ันตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)

ทราบกระบวนการ  
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนท่ี

ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 

๓. ขอบเขต  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 

๔. กรณกีารร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนท่ัวไป  
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. กรณีเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวท่ีข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน 

เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  
 

5. ค าจ ากัดความ  

ผู้รับบริการ    หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท้ังทางตรง  และ

ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้านเขต ต าบลท่าแซะ 

การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๓ 

 

ผู้ร้องเรียน  หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มี ส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน /การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  หมายถึง ช่องทางต่างๆท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ / ทางไปรษณีย์ (จดหมาย) / เว็บไซต์ / Facebook  

เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ข้อร้องเรียน  หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 3 ประเภท คือ  
- ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพและการ
ให้บริการของหน่วยงาน  
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  
-การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสมของ
ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง สังกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน
เนินสันติ) 

ค าร้อง  หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถ
ตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญท่ีเช่ือถือได้  

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆมา
เพื่อทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี  

การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ี
ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน  

 

6. ช่องทางการร้องเรียน  

กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าท่ี สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  
1. เดินทางมาด้วยตนเอง สถานท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หมู่ ๑๕ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร  
2. ทางไปรษณีย์ / จดหมาย ท่ีอยู่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หมู่ ๑๕ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร 
3. ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร ๐๗๗-๕๙๙๔๐๒  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๔ 

 

4. ทางเว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) http://www.thairathwitthaya77.com 
5. ทาง Facebook โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 
 

7. สถานที่ต้ัง  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หมู่ ๑๕ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

 

8. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร ์(ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๘.๓๐ –๑๖.๓๐ น.  

 

  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๕ 

 

9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๖ 

 

๑0. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  

- ข้อร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน จัดท าบันทึกข้อความ 
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อส่ังการให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบ  

- ข้อร้องเรียน ท่ีไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ให้
ด าเนินการ ประสานแจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  

- ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไป ยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป  
 

๑1. การติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน  

ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 
15 วันท าการ  
 

๑2. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหาร  

- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ  
- สรุปจ านวนข้อร้องเรียน หลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

องค์กรต่อไป  
 

๑3. มาตรฐานงาน  

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์ / 

โทรศัพท์/ Facebook ให้ศูนย์ด าเนินการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาส่งเรื่องต่อให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ  
  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๗ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



  

คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) หน้า ๘ 

 

แบบฟอร์มหนังสือแจง้เรื่องราวร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

เขียนท่ี.................................................................  

วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ..................  

เรื่อง .....................................................................................................................................................................  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ......................ปี 
อยูบ่้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี................บ้าน...........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ......................................................จังหวัด................................................ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
จึงใคร่ขอแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์มายังโรงเรียนไทยรฐัวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหา ดังนี้................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน..................ฉบับ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน..................ฉบับ  
3. บัญชีรายช่ือผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน...................ราย  
4. เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................................  

 
ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์ 
(...................................................................)  

ต าแหน่ง.....................................................................(ถ้ามี)  
หมายเลขโทรศัพท์...................................................... 


