
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 



คำนำ 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ขึ้นเพ่ือบริหารการจัดการเกี่ยวกับรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อความคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชน ในการรับทราบความ
คิดเห็น คำแนะนำ ภารกิจ บทบาทหน้าที่โครงการต่างๆ  ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ
ได้รับความเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหาย จากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน หรือ จำเป็นต้องให้สถานศึกษาให้การช่วยเหลือ คุ้มครอง ผ่านช่องการรับเรื่องเรื่องร้องเรียน
ร้องทกุข์ ของบุคลากรและหน่วยงานอื่นส่งเรื่องให้ดำเนินการ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหง ษ์เจริญวิทยาคม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือกำหนดทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน แบบมีกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ชัดเจน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
       

         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

           โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
            หน้า 
คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์           ๑ 
   หลักการและเหตุผล            ๑ 
   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
   โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม          ๑ 
   สถานที่ตั้ง             ๒ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ           ๒ 
   วัตถุประสงค์            ๓ 
   คำจำกัดความ            ๓ 
   ระยะเวลาเปิดให้บริการ          ๓ 
    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์       ๔ 
    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           ๔ 
    การรับและตรวจสอบข้อสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากช่องต่าง ๆ      ๕ 
    การบันทึกข้อร้องเรียน           ๕ 
    การประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์       ๕ 
    การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน         ๖ 
    การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ        ๖ 
    มาตรฐาน             ๗ 
    แบบบันทึกรับเรื่อง           ๗ 
    การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน        ๙ 
    การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน สำหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบ      ๑๒ 
 

 

 

 

 



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน และมีนโยบายให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว และตามค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียน มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็วและพระราช -กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๗ 
การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ 
ติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในกำหนดไว้
ใน มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่ว น
ราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วง และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผล
การดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการ
แจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่
ประชาชนในการรับทราบความคิดเห็นคำแนะนำ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา หรือความจำเป็นต้องให้สถานศึกษาให้การช่วยเหลือหรือคุ้มครอง ผ่าน
ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานอ่ืน ส่งเรื่องให้ดำเนินการ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนอบความ
ต้องการของประชาชน 
 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ขึ้น เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการรับทราบความคิดเห็น คำแนะนำ



ภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจ
เดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือความจ ำเป็นต้องให้
สถานศึกษาให้การช่วยเหลือหรือคุ้มครอง ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของบุคคลและหน่วยงานอื่นส่งเรื่องให้
ดำเนินการ อันจะส่งผลให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล 
จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
๓. สถานที่ตั้ง  
 ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เลขที่ ๔๖๕ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ 
 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการ
รับทราบความคิดเห็นแนะนำ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หรือความจำเป็นที่ต้องการให้โรงเรียนให้การช่วยเหลือหรือคุ้มครอง 
 ๒. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แลสถานที่
เกิดเหตุ เสนอข้อมูลเบื้องต้นบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 
 ๓. การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทาง
ราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
 ๔. ประสานหรือส่งเอกสารข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้พิจารณาหรือรับทราบเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที หรือดำเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ทราบ 
แล้วแต่กรณี 



 ๕. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน ผู้ร้องทุกข์ ทราบผลการดำเนินการทันที หรือดำเนินการตอบขอร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่รับเรื่อง 
 ๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทราบทุกครั้ง 
 ๗. จัดทำสารสนเทศและฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่
ประชาชนในการรับทราบความคิดเห็นคำแนะนำ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มี
ทิศทาง มีแนวทาง ขั้นตอนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีกระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ชัดเจน 
 
๖. คำจำกัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การดำเนินงานของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำติชม การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 “ผู ้ร้องเรียน ร้องทุกข์” หมายถึง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู ้ปกครอง 
ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวั ตถุประสงค์ครอบคลุมการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การติชม การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย เฟสบุ๊ค หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
 
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง หรือติดตามเรื่องร้องเรียน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น 
 
 



๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑. รับเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 
 
 

                                     ๒. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 
 

                                     ๓. เสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ทราบ 

 
 

         ๔. พิจารณาขั้นความลับ และประสานส่งเรื่องให้ 
ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องทราบและดำเนินการ 

 
 

๕. ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูลศูนย์ฯ รับเรื่องร้องเรียนทราบ 
ทันทีหรือภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่อง 

 (แล้วแต่กรณี) 
 
 

๖. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ 
ร้องเรียนร้องทุกข์ ทราบทันที หรือ ตอบข้อร้องเรียน 

                                                         ภายใน ๑๕ วัน 
  
          
                                     ๗. สิ้นสุดการดำเนินการ 
                                    รายงานผลให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 
  



๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑. จัดทำประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๓. จัดทำประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 ๔. แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ 
 ๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังโรงเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 
ช่องทาง 

 

ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อ 

ประสานหาทางแก้ไข 
ปัญหา 

 

หมายเหตุ 
 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ 
โรงเรียน 

 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
หรือโทรสาร 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านจดหมาย 
หรือหนังสือราชการ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านช่องทาง 
อ่ืน ๆ เช่น เฟสบุ๊ค หรือ 
สื่อออนไลน์ทุกประเภท 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 



 ๒. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์  
 
๑๒. การประสานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทราบ 
 ๑. กรณีเป็นการขอข้อมูล ข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๒. ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน จัดทำ
บันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ให้ดำเนินการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๔. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารสั่งการไปยังผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 
 
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพ่ือ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 
 
๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๒. ให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร ต่อไป 
 
๑๕. มาตรฐานงาน 
 ๑. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ๒. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ดำเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ 
 
๑๖. แบบบันทึกการรับเรื่อง 
 แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม (แบบรับเรื่อง ๑) 



แบบรับเรื่องที่ ๑ 
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 
แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

วันเดือนปี ที่รับเรื่อง วัน..................ที่................เดือน.................................พ.ศ.................... ...เวลา....................น. 
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์.......................................................................................... .................................. 
เรื่อง ......................................................................................... ................................................................................  
ผู้ถูกร้องเรียน ร้องทุกข์ ................................................................................................... ...................................... 
รายละเอียดข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
..................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
..................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ....................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................ ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................ ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
ข้อมูลติดต่อกลับผู้ร้องเรียน  
ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ ......................................  
ที่อยู่ ................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...............................................................Email............................................................... 
 
 



 
ข้อเสนอผู้รับเรื่อง 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................................) 
วันที่............................................................... 

 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์ 

………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................................) 
วันที่............................................................... 

 
 

ความเห็นและสั่งการของผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้ 

 กลุ่มอำนวยการ                       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล                กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   อ่ืน ๆ .......................................................................................  

 
คำสั่ง/ข้อสั่งการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(...................................................................) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
วันที่.............................................................. 

 
 
 
 



๑๗. การรายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน  
  ๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในรอบประจำเดือน (แบบรายงาน ๑) ให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการสรุปรายงานประจำเดือน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่เกิน 
๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 
  ๒. รายงานสรุปจำนวนข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ในรอบปีงบประมาณ (แบบรายงาน ๒) ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการสรุปรายงานประจำเดือน เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
ภายในเดือนตุลาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(แบบรายงาน ๑) 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

ประจำไตรมาสที่..............................................พ.ศ. .......................... 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 
ลำดับ ช่องทางรับเรื่อง 

 
วันที่รับเรื่อง 
(ทะเบียนรับ) 

 

เรื่อง 
 

กลุ่ม/ 
หน่วย 

ที ่
รับผิดชอบ 

 

ความ 
คืบหน้า  

(ระบุว่าอยู่ใน 
ขั้นตอนไหน) 

 

หมายเหตุ 
 

       
       
       
       
       

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน 
 (...........................................................) 

 วันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 

 



(แบบรายงาน ๒) 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 
แบบรายงานสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

ในรอบปีงบประมาณ .......................................... 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 

 
ที ่ เดือน จำนวนเรื่อง อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ยุติเรื่อง หมายเหตุ 

 
๑.  ตุลาคม     
๒.  พฤศจิกายน     
๓.  ธันวาคม     
๔.  มกราคม     
๕.  กุมภาพันธ์     
๖.  มีนาคม     
๗.  เมษายน     
๘.  พฤษภาคม     
๙.  มิถุนายน     

๑๐.  กรกฎาคม     
๑๑.  สิงหาคม     
๑๒  กันยายน     

รวม     
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน 
 (...........................................................) 

 วันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ....................  
 
 

 



๑๘. การดำเนินการจัดการขอ้ร้องเรียน สำหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบ 
 ๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ (แบบดำเนินการ ๑) ตามกระบวนการ ขั้นตอน 
ระเบียบ วิธีการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อ้านวยการโรงเรียน ภายใน ๕ วัน ที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน หรือภายหลังการดำเนินงานสิ้นสุด 
 ๒. ผู้รับผิดชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (แบบดำเนินการ ๒) เพื่อรายงานศูนย์รับเรื่อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เป็นประจำทุกเดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



(แบบดำเนินการ ๑)  
สำหรับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 

แบบดำเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ........................................................ 

กลุ่มงาน.......................................................... 
วันเดือนปี เรื่อง ช่องทางร้องเรียน วิธีการ 

กระบวนการ 
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

 

การตอบสนอง 
เรื่องร้องเรียน 

 

  ทางเว็บไซด์ 
ตนเอง 
ระบบออนไลน์ 
จดหมาย/ 
หนังสือราชการ 
อ่ืน ๆ  
(ระบุ).................................... 

 

 แจ้งผู้ร้องเรียน 
แจ้งหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ดำเนินการ 
 (...........................................................) 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ...................... 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรองข้อมูล  
 (...........................................................) 

 วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ...................... 
 
 
 



(แบบดำเนินการ ๒)  
สำหรับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 

 
แบบสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
ประจำปีงบประมาณ.................................. 

 
ที ่

 
กลุ่ม 

 

จำนวนเดือน/จำนวนเรื่อง 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

      
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ดำเนินการ 

(...........................................................) 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ...................... 

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับรองข้อมูล  

(...........................................................) 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ..................... 



๑๙. จัดทำโดย 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๑๓๒๑๑ 
เว็บไซต์ http://hjw.ac.th/news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hjw.ac.th/news


(แบบติดตาม) 
สำหรับผู้กำกับติดตาม 

 

มาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ......................................... 

------------------------------------------ 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่.......วันที่......เดือน................................พ.ศ. ..........................  

เรื่อง ...................................................................................................................... ..........................................  
ดำเนินการโดย กลุ่ม ................................................................................................................... ....................  
ผลการดำเนินงาน  ยังไม่ได้ดำเนินงาน  กำลังดำเนินงาน  ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการและการดำเนินงานตามกิจกรรม 

 
ที ่

 
รายการ 

การปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑. แต่งตั้งคณะทำงาน   
๒. ศึกษาสภาพ ข้อมูล ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   
๓. ประชุมคณะทำงาน และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน   
๔. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน   
๕. วิเคราะห์ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม   

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา  ตรงตามที่กำหนด  เร็วกว่าที่กำหนด  ช้ากว่าที่กำหนด 

         ผลสำเร็จ  ร้อยละ ๑ – ๔๙  ร้อยละ ๕๐ – ๗๙  ร้อยละ ๘๐ เป็นต้นไป 
ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   ............................................................................................................................. .......................................... 
  .......................................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ........................................... 
 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
    (...................................................)       (...................................................) 

 

       ลงชื่อ.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                      (.....................................................) 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 

1. ช่องทางร้องเรียน 
- ผู้ปกครอง/บุคคลภายนอก ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077–613211 
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ,  
FACEBOOK โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รับเรื่องร้องทุกข์/

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ในข้อ 1 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภท เรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
ขัน้ตอนที่ 3 สรุปความเห็น เสนอและจัดทำหนังสือถึงโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ทราบและลงนาม 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม รับ

รายงาน และติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูล 

ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   เลขที่รับ......................................... 
   วันที่.............................................. 

ชื่อ – นามสกุล ผู้รับบริการ ...................................................................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................... .................................................................... 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย........................................ .......................... 
ถนน ............................................แขวง/ตำบล..............................................เขต/อำเภอ.......................................... 
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทรศัพท์ ........................................ 
E-mail address …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สถานที่ติดต่อ/แจ้งผล  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หรือ  หน่วยงาน/บ้านเลขที่.................................................... 
หมู่ที่ .............ตรอก/ซอย............................. ถนน ............................. แขวง/ตำบล...................................................  
เขต/อำเภอ.......................................... จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ .................................  
โทรศัพท์ .................................................E-mail address …………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดโดยสรุป
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ................... 
คำขอที่ต้องการให้โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ดำเนินการ 
........................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน 

                                      (................................................) 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
                                         (................................................) 
                                  ตำแหน่ง........................................................ 



 

 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

……………………………………………………………………………….. 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปประธรรม อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสังกัด โรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม จึงจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขึ้นซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล จะมี
การเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดช่ือผู้ร้องเรียนเพิ่ม มิให้ผู้ร้องเรียนได้ผลกระทบ และได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

ท่ีต้ัง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
เลขท่ี ๔๖๕ ถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี ๔ ต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ มีหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการ 
รับทราบความคิดเห็นแนะน า ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนท่ีได้รับความ
หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงาของข้าราชการครูและบุคลากรทา งการศึกษา
ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หรือความจ าเป็นท่ีต้องการให้โรงเรียนให้การช่วยเหลือหรือคุ้มครอง  
          ๒. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อ 
ร้องเรียน ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
สถานท่ีเกิดเหตุ เสนอข้อมูลเบื้องต้นบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
          ๓. การพิจารณาในการก าหนดช้ันความลับ และคุ้มครองบุคคลท่ีเกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม  
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ 
ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องกล่าวโทษ ในเบ้ืองต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 

๔. ประสานหรือส่งเอกสารข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบได้พิจารณาหรือรับทราบเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที หรือด าเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ทราบ  
แล้วแต่กรณี 
          ๕.รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทุกครั้ง 
          ๖.จัดท าสารสนเทศและฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่างๆ 
 
 
 
 

 
 



ช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย 
         ๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ีห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
         ๒. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนร้อง จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ส่งถึงผู้อ านวยการ     
             โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เลขท่ี ๔๖๕ ถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี ๔ ต าบลหงษ์เจริญ อ าเภอท่าแซะ  

   จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ 
๓. กล่องรับเรื่องร้องเรียนห้องบริหารงานกิจการนกัเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
๔. โทรศัพท์หมายเลข 077 - 613211 
๕. เว็บไซต์ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม Facebook โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

 

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 
                       ประกาศ ณ วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.256๔ 

      
 

 

                นายประวีณ   วีรเสนีย์ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยาคม 
 



 

 

  ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
ท่ี   ๗๓ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีปฎิบัติงำนประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
……………………………………………. 

ตำมท่ี โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 
ได้จัดต้ังศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขึ้นเพื่อบริหำรกำรจัดกำรเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กำรแจ้งเบำะแส 
ติชมเสนอข้อคิดเห็น ให้บริกำรแก่ประชำชน ในกำรรับทรำบควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ ภำรกิจ บทบำทหน้ำท่ี 
โครงกำรต่ำงๆ ให้บริกำรแก่ประชำชนท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจจะเดือดร้อน หรือเสียหำย 
จำกกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ หรือมีควำมจ ำเป็นต้องให้
สถำนศึกษำ ให้กำรช่วยเหลือคุ้มครองผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของบุคคลและหน่วยงำนอื่นส่งเรื่อง
ให้ด ำเนินกำร นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ จ ำเป็นต้องมอบหมำยเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์เรื่องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงเรียนหงส์เจริญวิทยำคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร 
ปฏิบัติงำนประกอบด้วย 
 1. นายธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์  ครูช านาญการ   หัวหน้าศูนย์ 

2. นางเนธิภัค  พรหมบุญแก้ว  ครูช านาญการ   รองหัวหน้าศูนย ์
3. นางบุญญาพร เยาวยัง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
4. นายจตุพร  ไชยเพชร  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
5. นางสาวแสงรวี แสงสม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการ
รับทราบความคิดเห็นแนะน า ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงาของข้าราชการครูและบุคลาก ร
ทางการศึกษาของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หรือความจ าเป็นท่ีต้องการให้โรงเรียนให้การช่วยเหลือหรือ
คุ้มครอง 

๒. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อ 
ร้องเรียน ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
สถานท่ีเกิดเหตุ เสนอข้อมูลเบ้ืองต้นบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
          ๓. การพิจารณาในการก าหนดช้ันความลับ และคุ้มครองบุคคลท่ีเกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม  
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ 
ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องกล่าวโทษ ในเบ้ืองต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 



 ๔. ประสานหรือส่งเอกสารข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบได้พิจารณาหรือรับทราบเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที หรือด าเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ข้อมูลภายใน ๑๕ วัน แล้วแต่กรณี 
 ๕.รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทราบทุกครั้ง 
  ๖.จัดท าสารสนเทศและฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
ช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย 
         ๑. ติดต่อด้วยตนเองท่ีห้องกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
         ๒. จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนร้อง จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนร้องทุกข์ส่งถึงผู้อ ำนวยกำร     
             โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม เลขท่ี ๔๖๕ ถนนเพชรเกษม หมู่ท่ี ๔ ต ำบลหงษ์เจริญ อ ำเภอท่ำแซะ  

   จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ 
๓. กล่องรับเรื่องร้องเรียนห้องบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
๔. โทรศัพท์หมำยเลข 077 - 613211 
๕. เว็บไซต์ของโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม Facebook โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 

 

              ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                       ส่ัง ณ วันท่ี 11 ตุลำคม พ.ศ.256๔ 

      
 

 

                นำยประวีณ   วีรเสนีย์ 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยำคม 
 

 



 

 

ปฎิทินการก ากับตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ระบบงาน การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีรับร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

  

 

 

หมายเหตุ : ๑. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ทางกล่องรับความคิดเห็น ร้องเรียนด้วยตนเองตาม
แบบฟอร์ม และรับเรื่องจากโทรศัพท์ของโรงเรียน มอบหมายให้นายจตุพร ไชยเพชร เป็นผู้รับผิดชอบ
รับเรื่องและรายงานขั้นตอนจนแล้วเสร็จ 
 
     ๒. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซด์โรงเรียน และ เฟสบุ๊คโรง
เรียนมอบหมายให้ นางสาวแสงรวี แสงสม เป็นผู้รับผิดขอบรับเรื่องร้องเรียนและรายงานขั้นตอนจน
แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

ท่ี รายการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 
๑. การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ทางกล่องรับความคิดเห็น/ 
แบบฟอร์ม/โทรศัพท์ 

ทุกเดือน นางบุญญาพร 
นายจตุพร 

เยาวยัง 
ไชยเพชร 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์/เว็บไซด์ 
โรงเรียน/เฟสบุ๊คโรงเรียน 

ทุกเดือน นางเนธิภัค พรหมบุญแก้ว 
นางสาวแสงรวี แสงสม 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

๓. จัดท าสถิติเรื่องร้องเรียน ทุก ๓ เดือน นายธ ีรช ัย 
นางสาวแสงรวี 
นายจตุพร 

ช่ืนชูวงศ์ 
แสงสม 
ไชยเพชร 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 

๔. รายงานเรือ่งท่ีมีการร้องเรยีนให้ 
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

ทุก ๓ เดือน นางสาวแสงรวี 
นายจตุพร 

แสงสม 
ไชยเพชร 

นายประวีณ  วีรเสนีย์ 


