
 
 

ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดการเร่ืองร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโรงเรียนพนพินพิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโรงเรียน 
มัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มุ่ง เน้นที่จะ 
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ 
รวมถ ึงการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ และต ่อต ้านการท ุจร ิตท ุกร ูปแบบและให้  
ความสําคัญในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการสามารถจัดการข้อร้องเรียนและอ่ืนๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริการขององค์กรมากขึ้น จึงได้กําหนด 
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของโรงเรียนพุนพิน   
พิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ 
ที่มีมาตรฐานนํามาครอบคลุมในกลุ่มงานและศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะใช้เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

3. เพื ่อจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกับ        
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
คําจํากัดความ 

1. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื ่องที่ผู ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงาน แจ้งข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับ        
การให้บริการ ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดําเนินการ ความไม่ โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการ 
ปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ การได้รับความเดือดร้อน ขอรับความช่วยเหลือ         
ขอความเป ็นธรรม การท ุจร ิต  ประพฤต ิม ิชอบ การปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ และละเว ้นการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ของ 
บุคลากรทางกรทางการศึกษา 

2. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องท่ีผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนคู่สัญญา ผู้รับบริการ 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาปรึกษา ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัด สํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



4. กระบวนการจัดการร้องเรียน หมายถึง ขั ้นตอนและกระบวนการในการดําเนินการจัดการในเรื ่อง           
ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

5. กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินการ 
จัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

6. การตอบสนอง หมายถึง การนําเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ 
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการส่งต่อให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ แจ้งการตักเตือน 
หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ทราบผลหรือความคืบหน้าของการ 
ดําเนินการภายในเวลา 15 วันทําการ ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียน ไม่ได้ระบุชื่อท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือ 
อีเมลล์ติดต่อ จะพิจารณาการตอบสนองสิ ้นสุดที่การนํา เรื่ องร้องเรียนเข้าสู ่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง         
แจ้งตักเตือน การนําไปใช้แก้ไขปัญหาการดําเนินงานหรือ อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

7. การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและการประเมินผลการจัดการเรื ่องร้องเรียนการ ทุจริต      
ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ประเภทข้อร้องเรียน 

1. เรื ่องการให้บริการอันไม่พึงพอใจต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานได้แก่ ความไม่สะดวกใน          
การรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้คําพูด การดูแล ต้อนรับ 
การควบคุมอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. เรื่องได้รับความเดือดร้อนหรือขอรับความช่วยเหลือ 
3. เรื่องขอความเป็นธรรม 
4. เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ/การปฏิบัติหน้าที่/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
5. เรื่องประเภทอ่ืน ๆ 

 



ช่องทางการติดต่อและแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองในขณะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา ณ จุดปฏิบัติงานโดยบุคลากรทาง 

การศึกษา รับเรื่องร้องเรียน 
2. ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
3. โทรศัพท์หมายเลข 077-311-321 โทรสารหมายเลข 077-311-321 
4. จดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เลขที่ 125 ถนนธราธิบดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
 5. กระดานร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ทาง Web board ที่เว็ปไซต์ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
https://www.phunphin.ac.th/p30/ 

6. E-mail : phunphin@phunphin.ac.th 
7. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
8. ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 

 
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 

1. กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของโรงเรียน นําเสนอ 
ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาและทําหน้าที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้รับบริการผู้ร้องเรียน 

2. กรณีร้องเรียน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เจ้าที ่หน้าประจําศูนย์ร ับเรื ่องร้องเรียนฯ รับเอกสาร 
ข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู้บันทึกแบบฟอร์มและนําเสนอต่อผู ้บังคับบัญชา         
เมื่อผู้บังคับบัญชาดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ดังกล่าวแจ้งข้อมูลกลับต่อผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน 

3. กรณีข้อร้องเรียนจากช่องทางติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น Webboard ให้เจ้าหนา้ที่ 
ประจําศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งกลับข้อมูลกลับ ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน 
ต่อไป 
 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

1. ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ในช่องทางที่กําหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับให้มี การบั นทึก 
ข้อมูล รายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถูก ร้องเรียนและเหตุที่ 
ร้องเรียน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 1 หากต้องการปกปิดขอให้ระบุไว้จะรักษาเป็น ความลับอย่างเคร่งครัด 

https://www.phunphin.ac.th/p30/
mailto:phunphin@phunphin.ac.th


2. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนฯ         
ให้ดําเนินการตามกระบวนการขั ้นตอน โดยพิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียนและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อร้องเรียน ในข้อร้องเรียน เรื ่อง การให้บริการ ให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนในทันที่พร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ 
ผู้รับบริการได้ รับทราบ รายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา 

3. ข้อร้องเรียนประเภทอื่น ให้เสนอข้อมูลต่อหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม      
เพ่ือพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงและให้มีการแจ้งกลับต่อผู้รับบริการภายใน 15 วัน 

4. ในกรณีที ่ข้อร้องเรียนทางสื ่อสิ ่งพิมพ์/สื ่อมวลชน หรือข้อร้องเรียนที ่ไม่ระบุผู ้ร ้องเรียนในลักษณะ           
เป็นบัตรสนเท่ห์ให้กลุ ่มงาน เจ้าหน้าที ่ประจําศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนฯที่รับผิดชอบในเรื ่องที ่ร้องเรียนรวบรว ม 
ข้อมูลนําเสนอ ผู้อํานวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพ่ือพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีไป 

5. ให้ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ รายงานผลข้อมูลการร้องเรียนต่อ ผู้อํานวยการ  
โรงเรียนพนพินพิทยาคมทุกๆ 3 เดือน 
 
กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

กลุม่งานดําเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอน 
 
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 

การแจ้งการดําเนินการกลับให้ผู ้ร ับบริการ ผู ้ร้องเรียนทราบ ด้วยวิธีการแจ้งให้ทราบด้วยตนเองหรือ           
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้รับบริการ 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 (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ) 



การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ โดยวิธีการตรวจสอบเอกสารและมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีกระบวนการดังน ี้ 
 

การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการ 
และความคืบหน้าใน การแก้ปัญหา 
ประเม ินผลการ  ด ํ า เน ินงานของ 
กระบวนการ 

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

2. รวบรวมและสรุปผลการ ติดตาม 
ประ เม ิ นผลการด ํ า เน ิ น ง านของ 
กระบวนการ 

ธันวาคม 2564, มีนาคม 2565, 
มิถุนายน 2565, กันยายน 2565 

(ติดตามทุก 3 เดือน) 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

3. รายงานผลการติดตามและประเมิน 
ผลต่อผู ้อํานวนการ โรงเรียนพ ุนพิน 
พ ิ ทย าคม  เ พ่ือ ให ้ ข ้ อ เ ส น อแ น ะ 
ในการปรับปรุง กระบวนการ 

ธันวาคม 2564, มีนาคม 2565, มิถุนายน 
2565 กันยายน 2565 
(ติดตามทุก 3 เดือน) 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

4. นําข้อเสนอมาปรับปรุงกระบวนการ เมษายน 2565 และ ตุลาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

5. ประ เ ม ิ น ผลคว ามส ํ า เ ร ็ จ ของ 
ก า รด ํ า เ น ิ น  ต ามมาต ร ฐ านการ 
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
      (นายธีรเดช จู่ทิ่น) 

      ผู้อํานวยการโรงเรียนพนพินพิทยาคม 



เอกสารแนบที่ 1 
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ร้องเรียนทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนพนพินพิทยาคม ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน 
                           จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
วันที่..................เดือน...............พ.ศ. ………………………………………. 

เรื่อง    ..................................................................................................................  

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนพ ุนพินพิทยาคม 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ...........อาย…ุ…………………………….ปี 
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………………………..ออกโดย....................................................... ......................... 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย................ ถนน........................ ........................ 
แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ............................... ............. จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศัพท์.................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ …………………………………………….E-mail address............................. 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การต่อต้านทุจริต  เพื ่อให้โรงเรียนพุนพินพิทยาคมพิจารณา 
ดําเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
........................................................................................................................................................................ .................. 
......................................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................................................................................... ... 
 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การต่อต้านทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ     
โดย ข้าพเจ้าส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) มาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 
ลงชื่อ…………………………………ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน 
( .............................................. ................) 

ลงชื่อ……………………………………ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
( ..............................................................)



 


