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ค ำน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของโรงเรียนภูเวียงวิทยำคมฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์โรงเรียน  โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ทั้งนี้    กำรจัดกำร  

ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง    

ของผู้รับบริกำร จ ำเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำน

เดียวกัน 

 

โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

 
๑. หลักการและเหตุผล  

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรที่มีประสิทธิภำพและ
เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำร
อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

เพ่ือให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมรวดเร็ว
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีกำรร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีกำรเก็บรักษำเรื่องรำวไว้เป็นควำมลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียน  

 
๓. สถานที่ตัง้ 

ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม บ้ำนเลขท่ี 300 หมู่ 4 ต ำบลภูเวียง อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่องปัญหำควำม

ต้องกำรและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชำชน  
 
๕. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์โรงเรียนภูเวียง
วิทยำคม มีข้ันตอน / กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

๒. เพ่ือให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสิทธิภำพ  
 
๖. ค าจ ากัดความ  

“ผู้รับบริกำร” หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 



 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำร
ด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชำชนในโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม  

“กำรจัดกำรข้อร้องเรียน” มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล  

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/รอ้งทุกข์/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล  

“ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์” หมำยถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทำงโทรศัพท์ / เว็บไซต์/ Face Book  
 
ประเภทข้อร้องเรียน  

1. ข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร หมำยถึง ข้อไม่พึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรต้องกำรให้ผู้ให้บริกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมไม่สะดวกในกำรรับบริกำร ควำมล่ำช้ำ ข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร กำร
เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริกำร กำรใช้ค ำพูด กำรดูแลต้อนรับ กำรควบคุมอำรมณ์ของผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น  

2. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมำยถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรต้องกำรให้ผู้ให้บริกำรแก้ไข
ในด้ำนหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรไม่โปร่งใส ระบบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น  
 
ความรุนแรงข้อร้องเรียน  

1. ระดับรุนแรงมำก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจอย่ำงมำก และเป็นเรื่องที่ผลกระทบภำพลักษณ์ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่ำงรุนแรงส่งผลให้ผู้รับบริกำรตัดสินใจไม่เลือกใช้บริกำร  

2. ระดับรุนแรงปำนกลำง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบริกำร ที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจสำหรับผู้รับบริกำร 
หำกปล่อยทิ้งไว้จะท ำให้ผู้รับบริกำรเลือกใช้บริกำรจำกท่ีอ่ืน  

3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอำจจะเกิดจำกกำรได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กำรมีอคติต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร  
 
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 

 



 

 
 
9. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงำน  
9.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชำชน  
9.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์  
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม เพ่ือควำมสะดวกในกำรประสำนงำน  
 



 

 
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  

ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมี

ข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/

ร้องทุกข์ เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมาย

เหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

วันเวลำรำชกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์  
http://web60.pwwk.ac.th/ 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง Face Book  
โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงจดหมำย จ่ำหน้ำ

ซองถึง โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 

บ้ำนเลขท่ี 3000 หมู่ 4  

ต ำบลภูเวียง อ ำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

กล่องรับควำมคิดเห็น ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

โทรศัพท์สำยตรงผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน หมำยเลข 

0612979898 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

 

11. การบันทึกข้อร้องเรียน  
11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรำยละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์

ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถำนที่เกิดเหตุ  



 

11.2 ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข์  
 
12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ  

12.1 กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  

12.2 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น กำรขอ
หลักฐำนทำงกำรศึกษำ กำรเก็บเงินระดมทรัพยำกรนักเรียน เป็นต้น จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อสั่ง
กำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

12.3 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ให้ด ำเนินกำรประสำน
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง ในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป  

12.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใสใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป  
 
13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จะได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป  
 
14. การรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ  

14.1 ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน  
14.2 ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ องค์กร ต่อไป  
 
15. มาตรฐานงาน  

กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่อง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน ท ำกำร  
 
16. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องเรียน / ร้องทุกข์  
 
17. จัดท าโดย  

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์โรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
แบบฟอร์มหนังสือรอ้งทุกข์ –ร้องเรียน 

 
เขียนที่.............................................................  

วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ...............  
 
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนภูเวียงวิทยำคม 
  

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................อำยุ..........................ป ี
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที.่.......... ต ำบล.......................................อ ำเภอ...............................จังหวัด.......................... 
ขอร้องทุกข์ – ร้องเรียน แก่ท่ำน เนื่องจำก....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................. .....................................................................................................................
...........................................................................................  
 

เพ่ือให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ ดังนี้
......................................................................................................................................................................................  
....................................................................... ...............................................................................................................  
....................................................................................... ..............................................................................................  
....................................................................................... ..............................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
 
 
 
         ขอแสดงควำมนับถือ  

    
       (ลงชื่อ)......................................................ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

                                     (............................................................)  
                                                           หมำยเลขโทรศัพท์.......................................................... 

 


