แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

งานวินัยและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2

แนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
***************************************
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2เป็นองค์กรที่มีกำร
บริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนระดั บ ประถมศึ ก ษำ
และมัธยมศึกษำ(โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ)ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำพัฒนำ
สู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกลบนพื้นฐำนควำมรู้คู่คุณธรรมและควำมเป็นไทย และให้ควำมสำคัญ
ในกำรบริห ำรจั ด กำรที่ มุ่ งเน้ น ผู้ รับ บริก ำรและ เพื่ อ ให้ ก ำรบริห ำรจั ด กำรข้ อร้อ งเรียนและอื่ น ๆ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพึงพอใจ
ในบริกำรขององค์ กรมำกขึ้ น จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบั ติในกำรจัดกำรข้ อร้อ งเรีย น ข้อคิด เห็ น
ข้อเสนอแนะ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 มีรำยละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็น แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ที่มีมำตรฐำน
นำมำใช้ครอบคลุมในกลุ่ม/กลุ่มงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนในกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน
คาจากัดความ
ข้อร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 แจ้งข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ทั้งในควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน ควำมล่ำช้ำใน
กำรดำเนินกำร ควำมไม่โปร่งใสและไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำอันเกิด จำกกำรปฏิบัติงำน
หรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หมำยถึง เรื่องที่ผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
ผู้รับบริกำร หมำยถึง โรงเรียน หน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ ผู้ประสำนงำนหรือผู้รับบริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
ประเภทข้อร้องเรียน
ข้อร้อ งเรียนกำรให้ บริกำร หมำยถึง ข้อไม่พึ งพอใจด้ำนกำรให้ บริกำร ต้ องกำรให้ ผู้
ให้บริกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ควำมไม่สะดวกในกำรรับบริกำร ควำมล่ำช้ำ
-2ข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร กำรเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริกำร กำรใช้คำพูดกำรดูแลต้อนรับ
กำรควบคุ ม อำรมณ์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ งำน ไม่ พึ งใจในด้ ำนกำรบริก ำร ต้ อ งกำรให้ ผู้ ให้ บ ริก ำรแก้ ไข
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรไม่โปร่งใส ระบบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น
ความรุนแรงข้อร้องเรียน
1. ระดับรุนแรงมำก เป็นข้อร้องเรียนผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจอย่ำงมำก และเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบภำพลักษณ์ เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร
2. ระดับรุนแรงปำนกลำง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบริกำร ที่สร้ำงควำมไม่พึงพอใจ
สำหรับผู้รับบริกำร
3. ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนอำจจะเกิดจำกกำรได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
กำรมีอคติต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริกำร
ที่มาข้อร้องเรียน
1. จำกช่องทำงต่ำง ๆ ตำมที่ระบุช่องทำงรับกำรร้องเรียน จำนวน 5 ช่องทำง
2. จำกช่องทำงอื่น ๆ เช่น บัตรสนเท่ห์ สื่ออื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
1. กรณีร้องเรียน ณ สำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรและสำรบรรณของกลุ่ม/งำน
รับ เอกสำรข้ อ ร้อ งเรียนและแจ้ งให้ ผู้ ร้อ งเรีย นบั น ทึ ก ข้อ ร้อ งเรีย น หรือ เป็ น ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ ร้อ งเรีย น

และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เมื่อผู้บังคับบัญชำดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไข จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งข้อมูลต่อผู้ร้องเรียน
2. กรณี ข้อร้องเรียนจำกสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ ให้นิติกรรวบรวมข้อมูลเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ และแจ้งกลับข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนต่อไป
ช่องทางรับการร้องเรียน
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ในวัน เวลำรำชกำร ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 โดยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรรับข้อร้องเรียน หรือโดยนิติกรรับข้อร้องเรียน
2. โทรศัพท์ หมำยเลข 077-315061
3. โทรสำร หมำยเลข 077-315421
4. จดหมำย จ่ำหน้ำซองถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
109/1 ถนนธรำธิบดี ตำบลท่ำข้ำม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84130
5. ที่เว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
-3ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้ในช่องทำงที่กำหนดให้ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแจ้งกลับให้มี
กำรบันทึกข้อมูล รำยละเอียดกำรร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่ อยู่โทรศัพท์ ชื่อหน่วยงำน หรือชื่อผู้ถูก
ร้องเรียน และเหตุที่ร้องเรียน ตำม แบบฟอร์มเอกสำรแนบที่ 1 หำกต้องกำรปกปิดชื่อขอให้ระบุไว้ จะ
รักษำเป็นควำมลับอย่ำงเคร่งครัด
2. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกกลุ่ม/งำน ดำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ขั้นตอนตำม เอกสำรแนบที่ 2 โดยพิจำรณำแบ่งประเภทข้อร้องเรียน และดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ในเรื่ อ งที่ ร้ อ งเรี ย นกำรให้ ก ำรบริ ก ำร ให้ ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นในทั น ที พ ร้ อ มแจ้ ง ผล
ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบรำยงำนและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีกำรแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชำ
3. ข้ อ ร้อ งเรีย นประเภทอื่ น ที่ ไม่ ใช่ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ กำรให้ บ ริ ก ำร ให้ เสนอข้ อ มู ล ต่ อ นิ ติ ก ร
ผู้อำนวยกลุ่ม และเสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
เพื่อพิจำรณำแก้ไข ปรับปรุง ต่อไป และให้มีกำรแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วัน
4. ในกรณีที่ ข้อร้องเรียนทำงสื่อสิ่งพิมพ์ /สื่อมวลชน หรือข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุผู้ร้องเรียน
ในลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้กลุ่ม/งำน/ที่รับผิดชอบในเรื่องที่ร้องเรียน รวบรวมข้อมูลนำเสนอ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 เพื่อพิจำรณำเป็นเฉพำะ
กรณีไป
5. มีกำรบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียน/วิธีกำรปรับปรุงข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบและทันสมัย
6. ให้ทุกกลุ่ม/งำน/ รำยงำนผลข้อมูลกำรร้องเรียนต่อผู้อำนวยกำร ทุก 6 เดือน
ขั้นตอนการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กลุม่ /งำนดำเนินกำรตำมกระบวนกำรขั้นตอน ตำมรำยละเอียดเอกสำรแนบที่ 3

เอกสารแนบที่ 1
แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เลขที่รับ.......................................
วันที่............................................
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับบริกำร............................................................................................................................. .. .......
เลขที่บัตรประชำชน � - ���� - ����� - �� - �
ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน บ้ำนเลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน........................................แขวง/ตำบล.................................................เขต/อำเภอ..........................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสำร...................................................
E-mail address..........................................................................................
สถำนที่ติดต่อ/แจ้งผล � ที่อยู่ตำมบัตรประชำชน หรือ
� บ้ำนเลขที่................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน........................................แขวง/ตำบล.................................................เขต/อำเภอ.........................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสำร...................................................
E-mail address..........................................................................................
รำยละเอียดโดยสรุป...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ......................................................
คำขอที่ต้องกำรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 ดำเนินกำร
...................................................................................................................... ...........................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................ผู้ร้บบริกำร

(...................................................................)
ผู้รับเรื่อง/ผู้บันทึก

เอกสารแนบที่ 2

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ช่องทาง

ผู้รับบริการ

ด้วยตนเอง/
แบบฟอร์ม

โทรศัพท์

โทรสาร

จดหมาย

เว็บไซต์

ผูป้ ฏิบัติงานระดับ ผอ.กลุ่ม/หน.งาน/รับข้อร้องเรียน
แจ้งกลับ/บันทึกข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแก้ไข
ทันที

ข้อร้องเรียนการ
ให้บริการที่มี
ความรุนแรงน้อย

แจ้ง

ผู้ปฏิบัติงาน
แยกประเภทข้อ
ร้องเรียน

สั่งการ

กลับ/
บันทึก

ข้อร้องเรียนการให้บริการและประเภทอื่น ๆ
ที่มีความรุนแรงมากหรือปานกลาง

ข้อมูล
แจ้ง/บันทึกข้อมูล

ผู้อานวยการกลุ่ม พิจารณาและหาแนวทางแก้ไข
ข้อร้องเรียน

สั่งการ

ผอ.สพป.สฎ 2/รองผอ.สพป.สฎ 2
พิจารณาข้อร้องเรียน/สั่งการปรับปรุงแก้ไข

เอกสำรแนบที่ 3

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทาการ

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอ
ผอ.สพป.สฎ 2
ผอ

ผอ.สพป.สฎ 2 สั่งการ

ผู้ปฏิบัติงานรับทราบคาสั่งการข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะและนาไปปฏิบัติ

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

-

โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมาย
เว็บไชต์
ร้องเรียนด้วย
ตนเอง

