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การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(Complaint Management Standard  
 Operation Procedure of Kalasin Provincial Education Office) 

------------------------------------- 

1.ความน า     

  คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมุ่งสู่ส านักงาน
คุณธรรม ความโปร่งใส จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือส าหรับศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการ
กลุ่ม โดยมีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา การบริหารทรัพยากรเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกอย่าง
เป็นธรรม  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

          2.1  เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
                    2.2  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
           2.3  เพื่อให้ความคิดเห็น / ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและ
น าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 
                    2.4  เพื่อเพิม่ความรวดเร็วในการรับรู้ปัญหาและเกิดการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ 
                    2.5  เพื่อเปน็แนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย ป้องกันการฟ้องร้อง 
                    2.6  เพื่อสรา้งความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจา้หน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่
เกิดข้ึนซ้ าๆ 
                    2.7  เพื่อสรา้งความม่ันใจวา่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการรับ
เรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
                    2.8  เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรยีนของ
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ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง
ทางการร้องเรียนต่าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.   ขอบเขต (Scope) 

  ขอบเขตการจัดท ากระบวนการหลักการรับเรื่องร้องเรียน จัดท าขึ้นโดยมีการก าหนดสาระ
ของเนื้อหาให้ครอบคลุมถึง ค าจ ากัดความ (Definition) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsiblites) ผัง
กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work 
Standard) ระบบการติดตามประเมินผล ( Evaluation) ของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 

4   ค าจ ากัดความ (Definition) 

  4.1  เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้าราชการ  หมายถึง  เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกต้องเรียน 
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
  4.2 เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชน  หมายถึง  เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับ
การปลดเปลื้องความทุกข์ท่ีตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืน หรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย
และยังรวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 
  4.3 ผู้รับบริการ  หมายความว่า  ผู้ที่มารับบริการได้แก่ประชาชนและส่วนราชการตา่ง ๆ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
  4.4  เรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ค าร้องเรียนจากผู้รับบริการ ทั้งบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง  ท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจและแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
  4.5  ข้อเสนอแนะ  หมายถึง  ค าร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ  หรือแนะน า  เพื่อการปรับปรุงระบบ
การบริการ สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  4.6  ผู้ร้องเรียน  หมายถึง  ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน
ราชการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรยีน  
การให้ข้อเสนอแนะ  การให้ข้อคิดเห็น  การชมเชย  การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 
  4.7  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ ส่งเรื่องร้องเรียนได้  
ประกอบด้วย  ตู้รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ ์ หนังสือร้องเรียน 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  Line  Face book  หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น  ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ 
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  4.8  การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง   การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  
ข้อคิดเห็น  ค าชมเชย  การสอบถาม  หรือร้องขอข้อมูล  โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ได้แก่ 
   (1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนระดับหน่วยงาน 
   (2)  การรับข้อร้องเรียนผ่านชอ่งทางต่าง ๆ  
   (3)  การพิจารณาจ าแนกระดบัและจัดการข้อร้องเรียน 
   (4)  การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
   (5)  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   (6)  ก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
   (7)  การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
   (8)  การน ามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏิบัติ 
   4.9  การเจราจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น  หมายถึง  การที่ทีมเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงาน
เจรจาไกล่เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 
  4.10  คณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน   หมายถึง  บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 
         (1)  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์            ประธานกรรมการ 
         (2)  รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์                      รองประธานกรรมการ 
         (3)  กรรมการ กศจ.                                กรรมการ 
         (4)  นางรุจิรา  พิมพิไสย        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
         (5)  นายณัฐพงษ์  สวุรรณวงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและ

เลขานุการ  
                     (6)  นางนัฐธนานันท์ นาอุ่นเรือน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการและ 

ช่วยเลขานุการ 
                           (7)  นายอานนท์   ชัยรินทร์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

  การด าเนินงานกระบวนการหลักการรับเร่ืองร้องเรียน โดยผ่านศูนย์บริการรับเร่ืองร้องเรียน ภายใต้
การก ากับของกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหนา้ที่รับผิดชอบการด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังนี ้

  การด าเนินงานกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน มีผู้เก่ียวข้องในกระบวนการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร   :  รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ือง
ร้องเรียน 

2. ผู้อ านวยการกลุ่ม  :  พิจารณากลั่นกรองการเสนอเรื่องร้องเรียน 
3. หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน :  พิจารณากลั่นกรองการเสนอเรื่องร้องเรียน 
4. นิติกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย :  พิจารณา วิเคราะห์ ก ากับ ตดิตาม ควบุคมการด าเนินงาน 

                                         และสรุปรายงาน 
5. หัวหน้างานนิติกร  :  พิจารณา วิเคราะห์ ก ากับ ตดิตาม ควบคุมการด าเนินงาน

และสรุปรายงาน 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work  Flow) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     

 

 

 

 
                      

   
                 
 

ลงทะเบียนรบั/น าเสนอ ศธจ.เพื่อทราบและพิจารณา 
สั่งการ/มอบหมาย 

เรื่องทั่วไป/เร่งด่วน กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน 

แจ้งกลุ่มงานท่ีรับผดิชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และรายงานผลใหผู้้บังคับบญัชา 

 ทราบตามก าหนดเวลา  7 -15 วัน 

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง 
และรายงานผลให้ผู้บังคับบญัชาทราบ ภายใน

ก าหนดระยะเวลา 15-30 วัน 

บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีนลงระบบคอมพิวเตอร/์

ลงทะเบียนตามกลุม่ที่รบัผิดชอบ 
บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีนลงระบบคอมพิวเตอร/์

ลงทะเบียนตามกลุม่ที่รบัผิดชอบ 

 

ติดตามเรง่รดัการด าเนินการ คณะท างานฯพิจารณาด าเนินการ 

สรุปเรือ่งเสนอผูบ้งัคบับญัชาพรอ้ม

ความเห็น เพื่อพิจารณายตุเิรือ่งหรอื

ตรวจสอบเพิม่เตมิ 

แจง้หนว่ยงานรบัผิดชอบ 

ตรวจสอบเพิม่เตมิ 

ตรวจสอบเพิม่เตมิ ยตุิเรือ่ง 

บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีน

ลงระบบ

คอมพิวเตอร ์

แจง้หนว่ยงาน/ผูร้อ้ง 

ทราบเบือ้งตน้ 

แจง้ผลการด าเนิน 

การใหห้นว่ยงาน/ผูร้อ้ง

ทราบ 

-บัตรสนเทห์ที่ไม่ได้ระบุ
หลักฐานที่ชดัแจ้ง 

-เรือ่งทีม่ีการฟ้องร้องเป็น
คดีอยู่ในศาล/ศาลพิพากษา

แล้ว ไม่รับ
พิจารณา 

รบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์จากหนว่ยงาน สว่น

ราชการ และบคุคลภายนอก 
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7.มาตรฐานการปฏิบัติงาน   (Work Standard) 

  

ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 ร้องทุกข์ 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น หรือ 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติด
ต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น
ชมเชยในการให้บริการ 

ไม่เกิน 1  วัน 
ท าการ 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียนเรื่อง
เล็กน้อย 

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ 

ไม่เกิน 3 วัน 
ท าการ 

หน่วยงาน 

3 ข้อร้องเรียนเรื่อง
ใหญ่ 

-ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการ
โต้แย้งเกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียวต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ยและ
อ านาจคณะกรรมการบริหารในการแก้ไข 
-เรื่องท่ีสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
หน่วยงาน/องค์กร 

ไม่เกิน 10 วัน 
ท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการ
บริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

4 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและ
ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชา
ระดับจังหวัด ระดับกรม หรือมีการฟ้องร้อง
เกิดข้ึน 

ไม่เกิน  30 วัน 
ท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการ
บริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมิน วิธีการประเมิน 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ได้ถูกต้อง 

พิจารณาหนังสือที่จัดส่งแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการทั้งหมด 

ตรวจสอบจากเรื่องที่มีการ
จัดส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
สามารถจัดส่งข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ได้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

พิจารณาจากจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ตรวจสอบจากประสานขอ
ข้อมลูเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
สามารถแจ้งความคืบหน้าให้แก่
ผู้ร้องได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ผู้
ร้องเรียนแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้ 

ตรวจสอบจากระยะเวลที่
สามารถแจ้งความคืบหน้าให้ผู้
ร้องทราบได้ 
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ตัวช้ีวัด แนวทางการประเมิน วิธีการประเมิน 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
ตรวจสอบได้ครบถ้วนเพื่อน าไป
ติดตามผล 

พิจารณาจากจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ที่ต้องการติดตาม 

ตรวจสอบจากเรื่องร้องเรียนที่
ไม่รายงานผลและต้องติดตาม 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
ด าเนินการที่เสร็จสิ้นแล้วที่
สามารถติดตามเอกสาร
ประกอบการรายงานผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ครบถ้วน 

พิจารณาจากการรายงานผลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบจากเอกสาร
ประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินการ 

 

9.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางรับฟังความคิดเห็น 

 ที ่ ช่องทาง การได้มาของเรื่องร้องเรียน 
1 ติดต่อด้วยตนเอง เป็นการเขียนค าร้องในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 
2 จดหมาย / หนังสือ ได้รับจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งท่ีส่งทางไปรษณีย์ สง่ด้วยตนเอง 

และส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุเลขรับหนังสือและวันที่รับ 
3 ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นเรื่องร้องเรียนที่ใส่ในตู้รับฟังความคิดเห็นที่จัดไว้ให้ และหน้าเว็บไซต์

หน่วยงาน 
4 โทรศัพท์/โทรสาร เป็นการรับเรื่องจากทางโทรศัพท์ โทรสารของทุกกลุ่มในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์  043-811738,043-
811729,043-019755 โทรสารหมายเลข 043-811729 

5 ออกตรวจเยี่ยมและ
การตรวจราชการ 

รายงานจากการออกตรวจเยี่ยมและตรวจราชการหรือการออกพื้นที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

6 การประชุม /อบรม จากมติที่ประชุม และผลการประเมินโครงการฝึกอบรม ประชุม
ข้าราชการประจ าเดือนของทุกกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์

7 เว็บไซต์ส านักงาน 
และ  
e- mail 

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
www.ksed.go.th  หรือ e-mail  :  Office@ksed.go.th 

8 โซเซียลออนไลน์  
เช่น  Line   , Face 
book 

Line : กลุ่ม  กศจ. อกศจ. , กลุ่ม สนง.ศธจ.กส. ,กลุ่ม PR กาฬสินธุ์ , 
กลุ่ม We are kalasin 
Face book : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สายตรงร้องเรียน 043-019-755  ,043-811-738 
061-030-2110 ,064-258-2137, 095-620-6408 

 
 
 

www.ksed.go.th 
E-mail  :  Office@ksed.go.th 

 
 
 

จดหมาย /หนังสือร้องเรียน ส่งไปที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เลขที่ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 

 
 
 

Facebook : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 

เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ ชั้น 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์เลขที่ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 

 

                  เพื่อน ามาเข้าระบบการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งจะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่งให้กลุ่ม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบชี้แจงหรือด าเนินการแก้ปัญหา
ตามที่ร้องขอ หรือร้องทุกข์ แล้วรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นอกจากนั้น 
จะกล่าวถึงแนวทางการบริหารระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพอันประกอบด้วย  รายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อทราบถึงสถิติและความก้าวหน้าในการตอบข้อชี้แจงและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการจัดการข้อร้องเรียนในแต่ละกรณี ไปจนถึงภาพรวมตลอดทั้งปีเพื่อ
เป็นการรายงานผลงานประจ าปีให้ผู้บริหารรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะ 

 

 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

http://www.ksed.go.th/
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10.  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียนหน่วยงาน  ประกอบด้วย 

                               (1)  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริการ 
องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
                               (2)  ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
                               (3)  ประสานการด าเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้ข้อยุติ
โดยเร็ว 
                               (4)  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

                                                        
11. กลุ่มเป้าหมาย  

 บุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

12. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปีงบประมาณ สรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ 
รายละเอียด

เรื่องร้องเรียน 
จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ผลการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

2560 ไม่มี ไม่มี  0  
2651 ไม่มี ไม่มี  0  
2562 ไม่มี ไม่มี  0  
2563 ไม่มี ไม่มี  0  
2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการ ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

13. ตัวชี้วัดการด าเนินงาน 

 9.1  จ านวนข้อร้องเรียนลดลง ร้อยละ 100 
 9.2  จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง  ร้อยละ 100 

  

******************************* 
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คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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