
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรบัเรื่องราวรองทุกข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนวัดจำปา อำเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 



คำนำ 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของโรงเรียนวัดจำปาฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการ

ดำเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จำเปนจะตองมีข้ันตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

โรงเรียนวัดจำปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คำนำ 

สารบัญ 

1. หลักการและเหตุผล ๑ 
2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดจำปา ๑ 
3. สถานท่ีตั้ง ๑ 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ ๑ 
5. วัตถุประสงค 1 
6. คำจำกัดความ ๑ 
7. ระยะเวลาเปดใหบริการ 2 
8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข ๓ 
9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๔ 
10. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 5 
10. การบันทึกขอรองเรียน 5 
11. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน 5 
13. ติดตามการแกไขขอรองเรียน 6 
14. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 6 
15. มาตรฐานงาน 6 
16. แบบฟอรม 6 
17. จัดทำโดย 6 
ภาคผนวก  7 
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 8 



คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 
ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนวัดจำปา 

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ
อยางสม่ำเสมอ  

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดจำปา 
เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบำบัดทุกข 

บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว
ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โรงเรียนวัดจำปา จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ี
เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับ
ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน  

๓. สถานท่ีตั้ง 
ตั้งอยู ณ โรงเรียนวัดจำปา หมู 1 ตำบลบานโขง อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคำปรึกษา รับเรื่องปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนและประชาชน  

๕. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหการดำเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดจำปา มี

ข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน/รอง

ทุกข ท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

๖. คำจำกัดความ 
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม จากการ

ดำเนินการของสวนราชการ เชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนวัดจำปา  
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ โดย

มีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 



“ชองทางการรับขอรองเรียน / รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
เชน ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศัพท / เว็บไซต/ Face Book  

ประเภทขอรองเรียน 
1. ขอรองเรียนการใหบริการ หมายถึง ขอไมพึงพอใจดานการใหบริการวิชาการตองการใหผูใหบริการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ไดแก ความไมสะดวกในการรับบริการ ความลาชา ขอผิดพลาดในการใหบริการ การ
เลือกปฏิบัติกับผูรับบริการ การใชคำพูด การดูแลตอนรับ การควบคุมอารมณของผูปฏิบัติงาน เปนตน  

2. ขอรองเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ขอท่ีไมพึงใจในดานการบริการวิชาการตองการใหผูใหบริการแกไข
ในดานหลักสูตร การบริหารจัดการไมโปรงใส ระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปนตน 

ความรุนแรงขอรองเรียน 
1. ระดบัรุนแรงมาก เปนขอรองเรียนผูรับบริการไมพึงพอใจอยางมาก และเปนเรื่องท่ีผลกระทบภาพลักษณ

เสื่อมเสียชื่อเสียงองคกร มีผลกระทบอยางรุนแรงสงผลใหผูรับบริการตัดสินใจไมเลือกใชบริการ 

2. ระดบัรุนแรงปานกลาง เปนขอรองเรียนเก่ียวกับการบริการ ท่ีสรางความไมพึงพอใจสาหรับผูรับบริการ
หากปลอยท้ิงไวจะทำใหผูรับบริการเลือกใชบริการจากท่ีอ่ืน 

3. ระดับรุนแรงเล็กนอย เปนขอรองเรียนอาจจะเกิดจากการไดรับขอมูลไมครบถวนสมบูรณ การมีอคติตอ
เจาหนาท่ี ซ่ึงเปนปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 



๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 



๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน  
๘.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  
๘.๒ จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจำศูนย  
๘.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่งโรงเรียนวัดจำปา เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 



๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมี

ขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอรองเรียน/

รองทุกข เพ่ือประสานหาทางแกไข

ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ  
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันทำการ 

รองเรียนผานเว็บไซต  
http://www.watchampa.ac.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ

รองเรียนทาง FaceBook 
โรงเรียนวัดจำปา 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ

รองเรียนทางจดหมาย จาหนาซองถึง 

โรงเรียนวัดจำปา หมู 1 ตำบลบานโขง 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ

กลองรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ

โทรศัพทสายตรงผูอำนวยการโรงเรียน 

หมายเลข 092-3289559 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 
๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ  
๑1.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน 

/ รองทุกข  

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันที  
๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การขอ

หลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เปนตน จัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่ง
การหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนวัดจำปา ใหดำเนินการประสาน
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป  



๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน
การจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป  

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทำการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป  

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 
๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลงัจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 

๑๕. มาตรฐานงาน 
การดำเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด กรณีไดรับเรื่อง

รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียนวัดจำปา ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ  

๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

๑๗. จัดทำโดย 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงเรยีนวัดจำปา 



ภาคผนวก



แบบฟอรมหนังสือรองทุกข – รองเรียน 

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

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนวัดจำปา 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี........... ตำบล.......................................อำเภอ...............................จังหวัด.......................... 
ขอรองทุกข – รองเรียน แกทาน เนื่องจาก.................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................... 

เพ่ือใหดำเนินการชวยเหลือและแกไขปญหา ดังนี้ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ).............................................................ผูรองทุกข / รองเรียน 

 (............................................................) 
 หมายเลขโทรศัพท................................................................ 



 

 

 

 

 

          แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tswschool.ac.th/ita/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7/


หลักการและท่ีมา 

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

และผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะทำให้การปฏิบัติเกี ่ยวกับเรื ่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึงได้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและ วิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี้ 

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา 59 "บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา

อันรวดเร็ว"และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

มาตรา 38 "เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ 

งานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้ง 

การดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในเวลาที่กําหนดไว้" 

มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ

ราชการอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ 

ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีท่ีมีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคล

นั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วย

ก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยซื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือ

แสดงความคิดเห็น 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือนี้ คือ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้มีการ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรยีน

และดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติ  



งานใหม่และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่

ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สมารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพ่ือขอรับบริการ

ที่ตรงกับความต้องการ 

4.  เพ่ือให้ผู้บริหารสมารถกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียน  

และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขัน้ตอน 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
  1. ติดต่อด้วยตนเองที่ โรงเรียนวัดจำปา เลขที่ 1 หมู่ 1 ตําบล บ้านโข้ง อําเภอ อู่ทอง 
จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 
  2. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดจำปา เลขที่ 1 หมู ่1 ตําบล บ้านโข้ง 
อําเภอ อู่ทอง  จังหวัด สุพรรณบุรี 72160 
  ๓. กล่องรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 1 หมู่ 1 ตําบล บ้านโข้ง อําเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 
72160 
  4. โทรศัพท์หมายเลข 092-3289559 
บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 

บุคคลใดที่ทราบเรื่อร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กระทําการทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตมกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือ

ฝ่าฝืนจริยธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูล 

หลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน รวมถึงควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็น 

ช่องทางในการสื่อสารด้วย 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 

2. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

        - วัน เดือน ปี 

        - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร) 

        - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

        - รายละเอียดการร้องเรียน 

        - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดําเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 

        - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 



3. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือ

หน่วยงาน 

4. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้

สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆให้เกิดความเสียหาย 

5. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดําเนินการ 

ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ ๖.๒ นั้น ให้ยุติเรื่อง และ

เก็บเป็นฐานข้อมูล 

6. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

  - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์แต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ ๖.๒ จึงจะรับไว้ 

พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่ง

ถึงท่ีสุดแล้ว 

  - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

  - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ 

พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

  - เรื่องท่ีดําเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์และได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว 

และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสําคัญเพ่ิมเติม นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 

การพิจารณาในการกําหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   

การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้

หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียน

กล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการการแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อ

และที่อยู่ผู้ร้องหากไม่ปกปิด ชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้

ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 



  - กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้

ผ่านกระบวนการตรวจสอขอเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและ

เสียหายได้ 

  - เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

  - กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคําร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงาน

ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

  - ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการจะได้รับสิทธิตตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว 31 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กท 10300. 25 

กุมภาพันธ์ 2552  เรื่องมาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการ. 

* ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง 
 

การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

  1. มีการลงทะเบียนรับ - ส่ง เรื่องร้องเรียน 

  2. การสรุปผลการดําเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน 

  1. E-mail : watchampa.ac.th@gmail.com โทรศัพท ์: 092-3289559 

  2. เว็บไซต์ โรงเรียนวัดจำปา https://www.watchampa.ac.th 
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3. Facebook โรงเรียนวัดจำปา 
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