
  
 

                      

                  คู่มือการด าเนินงาน 

               เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนโคกงามวทิยาคาร 

ส านกกงานเขพืืนนที่การ กึกาารรถมม กึกาาขอนกก่นเเขพ1 
 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

คู่มือการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

 
๑. บทน ำ 

 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               

ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำรมุ่งให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง                     
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยูท่ี่ดีของประชำชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในกำรให้บริกำรไม่มีขั้นตอนปฏิบติังำนเกินควำมจ ำเป็น       มีกำร
ปรับปรุงภำรกิจให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม
ตอ้งกำรและมีกำรประเมินผลกำรใหบ้ริกำรสม ่ำเสมอ 

กำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงำนทรำบว่ำ กำรบริหำร

รำชกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงรัฐบำลและหน่วยงำนของรัฐได้ตระหนักและให้

ควำมส ำคญักับกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชนมำโดยตลอด มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น    

เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม และตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำลและหน่วยงำนของรัฐมำกข้ึน     

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนและเสริมสร้ำงควำมสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพำะเม่ือประเทศ

มีกำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และกำรเมืองอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

น ำไปสู่กำรแข่งขนั กำรเอำรัดเอำเปรียบ เป็นเหตุให้ประชำชนท่ีไดรั้บควำมเดือดร้อน ประสบปัญหำหรือไม่ไดรั้บ

ควำมเป็นธรรม จึงมีกำรร้องเรียน/ร้องทุกขต่์อหน่วยงำนต่ำง ๆ เพิ่มข้ึน  

เพื่อให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่กบักำรพฒันำ 

กำรบ ำบดัทุกข ์บ ำรุงสุข  ตลอดจนด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ใหมี้ประสิทธิภำพมีควำม

รวดเร็ว และประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม  โรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนในกำร

ให้บริกำรแก่ประชำชน ไดเ้ปิดช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนโดยตรง บริกำรให้ขอ้มูล และรับ

เร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ อีกทั้งยงัเป็นศูนยรั์บแจง้เบำะแสกำรทุจริตเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หรือไม่ไดรั้บควำม

เป็นธรรมจำกกำรปฏิบติังำนของโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร  เจำ้หน้ำท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนของโรงเรียนโคกงำม

วิทยำคำร จึงได้จดัท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของข้ึนเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำร

ปฏิบติังำน ซ่ึงในกรณีกำรร้องเรียนท่ีเก่ียวกบับุคคลจะมีกำรเก็บรักษำเร่ืองรำวไวเ้ป็นควำมลบัและปกปิดช่ือผู ้

ร้องเรียน เพื่อมิใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บผลกระทบและไดรั้บควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียน 



  
 

 

 

 

 
 

 

๒. วกพมุรรถสงค์การจกดท าคู่มือ 
 

๑. เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเปียะ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน                

ในกำรรับ เร่ืองรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ห รือขอควำมช่วยเหลือให้ มีมำตรฐำนเดียวกันและเป็นไปอย่ำง                         
มีประสิทธิภำพ 

๒ . เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนของโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร มีขั้ นตอน/

กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบติังำนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

๓ . เพื่ อสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีมุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้ งองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กบัผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร ทรำบ
กระบวนกำร 

๕. เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำร                     
ขอ้ร้องเรียนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ 

 
 

๓. ขอบเขพ 
 

คู่มือกำรด ำเนินงำนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้อง

ทุกข ์แนวทำงกำรปฏิบติังำนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  

 

๔. กรณกีารร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑. กรณีเร่ืองร้องเรียนทัว่ไป 

๒. กรณีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
3. กรณีเร่ืองร้องทุกข ์/ ร้องเรียนขำ้รำชกำร หมำยถึง เร่ืองรำวท่ีขำ้รำชกำรเป็นผูถู้กร้องเรียน 

เน่ืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ี หรือปฏิบติัตนไม่เหมำะสม 

 

 



  
 

 

5. ค าจ ากกดความ 

 

ผูรั้บบริกำร   หมำยถึง  ผูท่ี้มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทัว่ไป 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมำยถึง  ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบทั้งทำงตรง และทำงออ้ม
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำนเขต   
ต ำบลคลองเปียะ 

กำรจดักำรขอ้ร้องเรียน หมำยถึง  มีควำมหมำยครอบคลุม ถึงกำรจัดกำรใน เร่ืองข้อ ร้องเรียน
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอขอ้มูล 

ผูร้้องเรียน หมำยถึง  ประชำชนทัว่ไป / ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมำติดต่อยงัศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน
โรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆโดยมีวตัถุประสงค์ครอบคลุมกำร
ร้องเรียน/กำรใหข้อ้เสนอแนะ/กำรใหข้อ้คิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอขอ้มูล 

ช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน หมำยถึง  ช่องทำงต่ำงๆท่ีใช้ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียนทำงโทรศพัท ์/ ทำงไปรษณีย ์(จดหมำย) / เวบ็ไซต ์/ Facebook 

เจำ้หนำ้ท่ี หมำยถึง  เจำ้หน้ำท่ีผูรั้บผิดชอบจดักำรขอ้ร้องเรียนของโรงเรียนโคกงำมวิทยำ
คำร 

ขอ้ร้องเรียน   หมำยถึง  แบ่งเป็นประเภท 3 ประเภท คือ  
- ขอ้ร้องเรียนทัว่ไป เช่น เร่ืองรำวร้องทุกข์ทัว่ไปขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ค ำ
ชมเชย สอบถำม หรือร้องขอขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัคุณภำพและกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำน 

- กำรร้องเรียนเก่ียวควำมไม่โปร่งใสของกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
- กำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสมของ
ขำ้รำชกำร พนกังำน พนกังำนจำ้ง โรงเรียนโคกงำมวทิยำคำร 

ค ำร้อง หมำยถึง  ค ำหรือข้อควำมท่ีผูร้้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบกำรรับค ำร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสำมำรถ
ตอบสนองหรือมีรำยละเอียดอยำ่งชดัเจนหรือมีนยัส ำคญัท่ีเช่ือถือได ้

กำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน หมำยถึง  เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีไดรั้บผำ่นช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆมำเพื่อ
ทรำบหรือพิจำรณำดำเนินกำรแกไ้ขปัญหำตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี 

กำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน หมำยถึง  กระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเร่ืองร้องเรียนท่ี
ไดรั้บใหไ้ดรั้บกำรแกไ้ขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 



  
 

6. ช่องทางการร้องเรียน 

 
  

กรณีผูรั้บบริกำรตอ้งกำรแจง้ขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบักำรปฏิบติังำน

หรือใหบ้ริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี สำมำรถแจง้ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี  

1. เดินทำงมำดว้ยตนเอง สถำนท่ี โรงเรียนโคกงำมวทิยำคำร หมู่ท่ี 4 ต ำบลโคกงำม  

อ ำเภอบำ้นฝำง    จงัหวดัขอนแก่น 

2. ทำงไปรษณีย ์/ จดหมำย  ท่ีอยู ่ โรงเรียนโคกงำมวทิยำคำร หมู่ท่ี 4 ต ำบลโคกงำม  
อ ำเภอบำ้นฝำง    จงัหวดัขอนแก่น   40270 

3. ทำงโทรศพัท ์ เบอร์โทร  097-952-9898 

4. ทำงเวบ็ไซตโ์รงเรียนโคกงำมวิทยำคำร  http://kokngam.kkzone1.go.th 

5. ทำง Facebook  โรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร 

  

 

 

7.  สมานทีพ่กนง 

  

 โรงเรียนโคกงำมวทิยำคำร หมู่ท่ี 4 ต ำบลโคกงำม  อ ำเภอบำ้นฝำง    จงัหวดัขอนแก่น 

 

8.  รถยถเวลาเริดให้บริการ 

   

เปิดใหบ้ริกำรวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 


