
 
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโรงเรียนพนมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
มุ่งเน้นท่ีจะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ พร้อมรับผิดชอบ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการสามารถจัดการข้อร้องเรียนและอื่นๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริการ
ขององค์กรมากขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของโรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร         
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรื ่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ท่ีมีมาตรฐานนำมาครอบคลุมในกลุ่มงานและศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

3. เพื่อจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
คำจำกัดความ 

1. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงาน แจ้งข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการ ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ การได้รับความเดือดร้อน ขอรับความ
ช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม การทุจริต ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ของ
บุคลากรทางกรทางการศึกษา 



2. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื ่องที่ผู ้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนคู่สัญญา 
ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีมาปรึกษา ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกของโรงเรียนพนมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

4. กระบวนการจัดการร้องเรียน หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการจัดการในเรื่อง 
ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

5. กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หมายถึง ขั ้นตอนและกระบวนการในการ
ดำเนินการจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6. การตอบสนอง หมายถึง การนำเรื ่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เข้าสู ่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการส่งต่อให้กลุ ่มงานที ่เกี ่ยวข้อง                      
การตรวจสอบ แจ้งการตักเตือนหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ผู ้รับบริการ ผู้ร้องเรียน/                
ร้องทุกข์ ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วันทำการ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุช่ือท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมลล์ติดต่อ จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน การนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานหรือ
อื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

7. การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและการประเมินผลการจัดการเรื ่อง ร้องเรียนการ
ทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ประเภทข้อร้องเรียน 

1. เรื่องการให้บริการอันไม่พึงพอใจ ต้องการให้ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานได้แก่ ความไม่สะดวกใน
การรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คำพูด การดูแล
ต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น 

2. เรื่องได้รับความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือ 
3. เรื่องขอความเป็นธรรม 
4. เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ/การปฏิบัติหน้าท่ี/ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
5. เรื่องประเภทอื่นๆ 
 

ช่องทางการติดต่อและแจ้งเร่ืองร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองในขณะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา ณ จุดปฏิบัติงานโดย

บุคลากรทางการศึกษารับเรื่องร้องเรียน 



2. ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ท่ีโรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

3. โทรศัพท์หมายเลข 077-399115 โทรสารหมายเลข 077-399115 
4. จดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเร ียนพนมศึกษา เลขที ่  158 หมู ่  1 ตำบลพนม อำเภอพนม                     

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 
5. กระดานร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ทาง Web board ที่เว็ปไซต์ของโรงเรียนพนม

ศึกษา http://www.phanomsuksa.ac.th/contact 
6. Email.Phanomsuksa.school@gmail.com 
7. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
8. ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา  
 

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 
1. กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของโรงเรียน

นำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาและทำหน้าท่ีแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน 
2. กรณีร้องเรียน ณ โรงเรียนพนมศึกษา เจ้าที่หน้าประจำศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนฯ รับเอกสาร                    

ข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เมื่อผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจะมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน 

3. กรณีข้อร้องเรียนจากช่องทางติดต่อแจ้งเรื ่องร้องเรียนหรือสื่อออนไลน์อื ่นๆ เช่น Webboard                 
ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนฯเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งกลับข้อมูลกลับ
ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียนต่อไป 
 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กำหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับให้มี                 
การบันทึกข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูก
ร้องเรียนและเหตุที่ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 1 หากต้องการปกปิดขอให้ระบุไว้จะรักษาเป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด 

2. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ
ให้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน โดยพิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข                      
ข้อร้องเรียนในข้อร้องเรียน เรื่อง การให้บริการ ให้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนในทันทีพร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ รายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา 



3. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ให้เสนอข้อมูลต่อหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษาเพื่อ
พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงและให้มีการแจ้งกลับต่อผู้รับบริการภายใน 15 วัน 

4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนทางสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อมวลชน หรือข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุผู้ร้องเรียนในลักษณะ
เป็นบัตรสนเท่ห์ให้กลุ่มงาน เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯที่รับผิดชอบในเรื่องที่ร้องเรียนรวบรวม
ข้อมูลนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา เพื่อพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป 

5. ให้ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร ับเรื ่องร้องเรียนฯ รายงานผลข้อมูลการร้องเรียนต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษาทุกๆ 3 เดือน 
 
กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มงานดำเนินการตามกระบวนการตามข้ันตอน 
 

การตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน 
การแจ้งการดำเนินการกลับให้ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียนทราบ ด้วยวิธีการแจ้งให้ทราบด้วยตนเองหรือ

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ท่ีอยู่ของผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียนดังนี้ 
1. การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การแจ้งกลับ 7 วัน 
2. การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล การแจ้งกลับ ไม่เกิน 15 วันทำการ 
3. กรณีข้อร้องเรียนเล็ก การแจ้งกลับ ไม่เกิน 15 วันทำการ 
4. กรณีข้อร้องเรียนใหญ่ การแจ้งกลับ 7 วัน (ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ) 

 
การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยวิธีการตรวจสอบเอกสารและมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมี
กระบวนการดังนี้ 
 

การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    1. ดำเนินการติดตามผลการ
ดำเนินการ และความคืบหน้าใน 
การแก ้ป ัญหาประเม ินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 

    2. รวบรวมและสรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ของกระบวนการ 

ธนัวาคม 2564, มีนาคม 2565,  
มิถุนายน 2565, กันยายน 2565  

(ติดตามทุก 3 เดือน) 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 



การดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
    3. รายงานผลการติดตามและ
ประเม ินผลต ่ อผ ู ้ อ ำนวนการ
โร ง เร ี ยนพนมศ ึกษา เพ ื ่ อ ให้
ข ้อ เสนอแนะในการปร ับปรุง
กระบวนการ 

ธนัวาคม 2564, มีนาคม 2565,  
มิถุนายน 2565, กันยายน 2565  

(ติดตามทุก 3 เดือน) 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

    4. นำข ้อ เสนอมาปร ับปรุง
กระบวนการ 

เมษายน 2565 และ ตุลาคม 2565 
คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 
    5. ประเมินผลความสำเร็จของ
การดำเน ิน ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2565 
คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
 

      
                             (นายโสภณ  ทองจิตร) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา  

 


