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คำนำ 

 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ร ัปช่ัน             
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 คู่มือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง  ๆ  วิธีการดำเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ต้ังแต่ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และการรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  

 
 

ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน และมีนโยบายให้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  เพื่อทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานว่ามีการดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด  โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 41(2) “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณา โดยรวดเร็ว” และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือ
จากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นท่ีจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว้ ” 
และ มาตรา 41 ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นท่ีจะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
ผลการดำเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่าน ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ใน
กรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดง
ความคิดเห็น  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นระบบท่ีสำคัญในการ
ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มา
รับบริการมีช่องทางท่ีจะร้องเรียนการให้บริการ หรือการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความ
ตระหนัก และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง  
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2. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขึ ้นเพื่อ
บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื ่องร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการ
รับทราบความคิดเห็นคำแนะนำ ภารกิจ บทบาทหน้าที่โครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ตลอดจนดำเนินการแก้ไขบัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สถานที่ต้ัง 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เลขท่ี 70 หมู่ท่ี 2 
ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๔.1 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริการแก่ประชาชนในการ
รับทราบความคิดเห็นแนะนำ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ีโครงการต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี หรือความจำเป็นท่ีต้องการให้โรงเรียนให้
การช่วยเหลือคุ้มครอง 
 ๔.2 บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ เข้าสู่ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
สถานท่ีเกิดเหตุ เสนอข้อมูลเบ้ืองต้นบันทึกข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ 
 ๔.3 การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองบุคคลที่เกี ่ยวข้องนั้นจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องกล่าวโทษในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
 ๔.4 ประสานหรือส่งเอกสารข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้พิจารณาหรือรับทราบ เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที หรือดำเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ทราบ
แล้วแต่กรณี 
 ๔.5 แจ้งให้ผู้ร้องเรียน ผู้ร้องทุกข์ ทราบผลการดำเนินการทันที หรือดำเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีรับเรื่อง 
 ๔.6 รายงานผลการดำเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทราบทุกครั้ง 
 ๔.7 จัดทำสารสนเทศและฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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5. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 
 5.1 เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก และผู้มารับบริการ  ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานได้ 
 5.2 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ นำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพื่อพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

6. คำจำกัดความ 
 6.1 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื ่องที่ผู ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงาน แจ้งข้อมูลร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการ ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใส และไม่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ การได้รับความเดือดร้อน ขอรับ
ความช่วยเหลือ ขอความเป็นธรรม การทุจริต ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี 
 6.2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องท่ีผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกมี
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าท่ี 
 6.3 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนคู่สัญญา 
ผู ้ร ับบร ิการ ผู ้ร ้องเร ียนหรือผู ้มาปรึกษา ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียทั ้งภายในและภายนอก ของโรงเรียน                
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 6.4 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการจัดการใน
เรื่อง ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 6.5 กระบวนการการจัดการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ หมายถึง ขั ้นตอนและกระบวนการ
ดำเนินการจัดการข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 6.6 การตอบสนอง หมายถึง การนำเรื่องร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบ แจ้งตักเตือน หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้รับบริการ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา 15 วันทำการ ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ 
และท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อ จะพิจารณาตอบสนองส้ินสุดท่ีการนำเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน การนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงานหรืออื่น ๆ ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย 
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 6.7 การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามและการประเมินผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง หรือติดตามเรื่องร้องเรียน เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ี
ทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 9.1 จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 9.2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
 9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เพื่อความสะดวกใน
การประสานงาน 

10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏบิัติตามท่ีกำหนด ดังนี้  
 ๑๐.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ในขณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 
 ๑๐.2 ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู ้รับข้อร้องเรียน บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม หรือผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน  
 ๑๐.3 ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 077-954310-4 

 

ขั้นตอนการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 วันทำการ 

 

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เสนอผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียนส่ังการ 

ฝ่าย/งาน รับทราบคำส่ังการ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  

และนำไปปฏิบัติ 

ช่องทางการรบัขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

- facebook 
- จดหมาย 
- โทรศัพท์/โทรสาร  
- กระดานข่าว เว็บไซต์  ฯลฯ 
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 ๑๐.4 กระดานร้องเรียนการทุจริต การประพฤติมิชอบ ท่ีเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฎร์ธานี  www.tupst.ac.th 
 ๑๐.5 ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ https://www.facebook.com/โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
 ๑๐.6 กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
 ๑๐.7 ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้ท่ี
หมายเลข 082-271-6849 

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 

๑๑.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ที่อยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ ติดต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และสถานท่ีเกิดเหตุ 

๑๑.๒ ทุกช่องทางที ่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที ่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงสมุดบันทึก              
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

๑๒.๒ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เ ช่น   
การขอหลักฐานทางการศึกษา การเก็บเงินระดมทรัพยากรนักเรียน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒.๓ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที ่ไม่อยู ่ในความรับผิดขอบของโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ       
สุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

๑๒.๔ ข้อร ้องเร ียนที ่ส ่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เข่น กรณีผู ้ร ้องเร ียนทำหนังสือร ้องเรียน               
ความไม่โปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง 
หน่วยงานท่ีรับผิดขอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ ภายใน ๔ วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

๑๔. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑๔.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
๑๔.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการ   

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ต่อไป 
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๑5. มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีได้รับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๔ วันทำการ  

๑๖. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑๗. จัดทำโดย  

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

       เลขท่ีรับ....................................... 
       วันท่ี............................................. 

ช่ือ-นามสกุล ผู้รับบริการ....................................................................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน............................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขท่ี............... หมู่ท่ี........... ตรอก/ซอย.................................................................. 
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