คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ 2563

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงเรียนท่ามะขามวิทยาฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ทั้งนี้
การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

1 กรกฏาคม 2563

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนี้เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและ
มีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนท่ามะขามวิทยา
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรื อไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน
เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
3. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา เลขที่ 70 หมู่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียน
ห้วยกระเจาพิทยาคมมีขั้นตอน / กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานี้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน
/ร้องทุกข์ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

6. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การดาเนินการของส่วนราชการเช่น ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนท่ามะขามวิทยา
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อร่าชการผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็ น/การชมเชย /
การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์ / Face Book / จดหมาย
ประเภทข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียนการให้บริการหมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ความไม่สะดวกในการรับบริการความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ
การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการการใช้คาพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านการบริการวิชาการต้องการให้ผู้ให้บริการ
แก้ไขในด้านหลักสูตร การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
ความรุนแรงข้อร้องเรียน
1. ระดับ รุนแรงมาก เป็น ข้อร้ องเรียนผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก และเป็นเรื่องที่ผ ลกระทบ
ภาพลักษณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการ
2. ระดับ รุ น แรงปานกลาง เป็ น ข้ อ ร้อ งเรีย นเกี่ ยวกั บ การบริก ารที่ส ร้ า งความไม่ พึ งพอใจส าหรั บ
ผู้รับบริการหากปล่อยทิ้งไว้จะทาให้ผู้รับบริการเลือกใช้บริการจากที่อื่น
3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอาจจะเกิดจากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์การมีอคติ
ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ด้วยตนเอง/แบบฟอร์ม
โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail

ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับฝ่ าย/งาน

Facebook

รับข้อร้องเรี ยน

จดหมาย

กล่องรับความคิดเห็น

โทรสาร

โทรศัพท์สายตรง
ผูอ้ านวยการ

กระดานข่าว

ข้อร้องเรี ยนการให้บริ การ
ที่มีความรุ นแรงน้อย

ผูป้ ฏิบตั ิงานแยกประเภท
ข้อร้องเรี ยน

สัง่ การ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ปรับปรุ งแก้ไขทันที

ขอร้องเรี ยนการให้บริ การ
และประเภทอื่น ๆ ที่มีความ
รุ นแรงมากหรื อปานกลาง

ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น หัวหน้าฝ่ าย/งาน
พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขข้อง
ร้องเรี ยน
แจ้งกลับบันทึกข้อมูล
ข้อมู

สัง่ การ

ผู้รับบริการ
รองผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการ
พิจารณาข้อร้อง/สัง่ การปรับปรุ งแก้ไข

ขั้นตอนการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 2 วัน

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สรุ ปข้อคิดเห็นคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เสนอผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสั่งการ

ฝ่ าย/งาน รับทราบคาสัง่ การข้อคิดเห็น
หรื อข้อเสนอแนะและนาไปใช้

ช่องทางการรับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-Facebook
-จดหมาย
-โทรศัพท์/โทรสาร
-กระดานข่าว เว็บไซต์

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของหน่วยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย์/ จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน
9.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาดาเนินการ รับ
ความถี่ในการ
ข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์
ช่องทาง
หมายเหตุ
ตรวจสอบ ช่องทาง เพื่อประสาน หาทางแก้ไข
ปัญหา
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ
วันเวลาราชการ
ภายใน 1 วันทาการ
เรื่องเรียนการ ทุจริต
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
http://www.tmwschool.ac.th/
ร้องเรียนทาง Face Book
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซอง
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
ถึง ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนท่ามะขาม
วิทยา เลขทึ่ 70 หมู่ 7 ตาบลดอน
ทราย อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 70120
กล่องรับความคิดเห็น
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
โทรศัพท์หมายเลข 032-234715
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
11. การบันทึกข้อร้องเรียน
11.1 กรอกแบบฟอร์ มบั นทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์โ ดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และสถานที่เกิดเหตุ
11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ลงสมุดบันทึก ข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์

12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
12.2 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น
การขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้ อความเสนอไปยัง
ผู้บริหาร เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ให้ดาเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไข ปัญหาต่อไป
12.4 ข้อร้ องเรีย นที่ส่ งผลกระทบต่อหน่ว ยงาน เช่น กรณีผู้ ร้องเรียนทาหนังสื อร้องเรียนความไม่
โปร่ ง ใสใน การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่จั ด ทาบั นทึ กข้ อ ความเพื่อ เสนอผู้ บ ริห ารพิ จารณาสั่ ง การไปยั ง
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 5 วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
14. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
14.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
14.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป
15. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการ
16. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
17. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

ภาคผนวก

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
รับข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์From for complaints
แบบฟอร์มนี้มีไว้สาหรับการรับข้อร้องเรียนต่างๆ โดยข้อมูลต่างๆ ที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูก
เก็บเป็นความลับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับ ทางคณะผู้บริหารจะนา
ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมต่อไป
1.รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน
1.1 ชื่อ
นามสกุล
1.2 รหัสเลขประจาตัวประชาชน
1.3 อายุ
ปี
2.รายละเอียดสาหรับการติดต่อ
2.1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
2.2 อีเมล์
3.รายละเอียดของการร้องเรียน
3.1 ประเภทของข้อร้องเรียน
3.2 ชื่อหัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน
3.3 เนื้อความ

ลงชื่อ
(

)

หมายเหตุ: ท่านจาเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน

ประกาศ
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
______________________________

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
รวดเร็ว ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจาก การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนั กงานราชการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่ามะขามวิทยา
จึงได้ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษา
เรื่องราว ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
จากการร้องเรียน
โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยกาหนดสถานที่ตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 70 หมู่ 7
ตาบลดอนทราย อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ที่ 032-234715
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.tmwschool.ac.th/
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Book งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
5.แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 70 หมู่
7 ตาบลดอนทราย อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กล่องรับความคิดเห็น
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

( นายอภิเชษฐ์ เกตุกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา

