
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



 

ค าน า 

 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วางกรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธร รมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สําคัญในการประสานติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 ม.2 ต.วะตะแบก อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภูมิ 36230 2. เว็บไซด์ : http://www.thepsathitwittaya.ac.th/ 3. เฟซบุ๊คโรงเรียนเทพสถิตวิทยา : 
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตในโรงเรียนเทพสถิตวิทยาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบเพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะ
นําไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 

                                                                         นางสาว สิมาพร ลิ้มไพบูลย์ 
                                                                     ผู้อํานวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
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บทที่ 1 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วางกรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุ กภาค                 

เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรโรงเรียน

เทพสถิตวิทยาทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริม 

และคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการ

ของหน่วยงานนําไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption PerceptionIndex) นอกจากนี้ ยังมี

หน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อ ง

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 4 ช่องทาง 

ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 ม.2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230              

2) เว็บไซต์ : http://www.thepsathitwittaya.ac.th/รับเรื่องร้องเรียน  3) เฟซบุ๊ค : โรงเรียนเทพสถิตวิทยา       

4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตในโรงเรียนเทพสถิตวิทยาในส่วนการปฏิบัติงานดําเนินการตาม

กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กําหนดว่า“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก

ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วน

ราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการ

ปฏิบัติหรือการละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

กองวิชาการแลแผนงานองค์การบริหารส่วนตําบลวะตะแบกจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เป็นสําคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน ส่งเสริม การ

รักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

http://www.thepsathitwittaya.ac.th/รับเรื่องร้องเรียน%20%203


2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานให้เกิด

รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้

การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้

ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ 

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (GoodGovernance) 

3) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และ

มาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน

ราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2) ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน

ส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยที่เก่ียวข้อง 

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1. ตู้ไปรษณีย์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 ม.2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 

2. เว็บไซต์ : http://www.thepsathitwittaya.ac.th/ 

3. เฟซบุ๊คโรงเรียนเทพสถิตวิทยา : โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริง 

หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วย ชัดแจ้ง เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการ

สืบสวน/สอบสวนได้ 

4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 

 

 

 

 

            

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

1. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณยี ์

3. เฟซบุ๊คโรงเรยีนเทพสถติวิยา :โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตใน

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

2. http://www.thepsathitwittaya.ac.th/ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ไม่ยุตแิจ้งเรื่องผูร้้องเรียน ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 

สิ้นสุดการดาํเนินการรายงานผลให้ผู้ร้องเรยีนทราบ 



 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อการต้านทุจริตโรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

การประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน

การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ทราบและพิจารณา 

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ/ตอบข้อซักถามชี้แจง

ข้อเท็จจริง 

5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน 

6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงาน และติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

เสนอผู้บริหาร 

8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

 

8. การรับและการตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า 

มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน 

เพ่ือประสานหาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเองผ่าน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  

 

 

 



 

บทที่ 2 

รายงานสถิติ 

 

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เดือน จํานวนเรื่อร้องเรียน ดําเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่า
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ 

ตุลาคม 2564 - - - - 

พฤศจิกายน 2564 - - - - 

ธันวาคม 2564 - - - - 

มกราคม 2565 - - - - 

กุมภาพันธ์ 2565 - - - - 

มีนาคม 2565 - - - - 

เมษายน 2565 - - - - 

พฤษภาคม 2565 - - - - 

มิถุนายน 2565 - - - - 

กรกฎาคม 2565 - - - - 

สิงหาคม 2565 - - - - 

กันยายน 2565 - - - - 

รวม - - - - 

 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- แบบคําร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

 

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 หมู่ที่ 2 

 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 

วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ..................... 
เรื่อง....................................................................................................................... ...................................................... 
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................หมู่ที่........  
ตําบล................................อําเภอ........................................จงัหวัด................................... .........โทรศัพท์................... 
อาชีพ...............................เลขบัตรประชาชน........................................................ออกโดย............. ............................ 
วันออกบัตร..........................................................................วันหมดอายุ............................... ..................................... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ทางโรงเรียนเทพสถิตวิทยาพิจารณา 
ดําเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ...................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําขอร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นความจริง 
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่ 
1. ........................................................................................................................... จํานวน....................................ชุด 
2. ........................................................................................................................... จํานวน....................................ชุด 
3. ...........................................................................................................................จํานวน....................................ชุด  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคําร้อง    ลงชื่อ............ ...........................................เจ้า     
(......................................................)                    (................................................ .....) 

ลงชื่อ............................................................ 
(............................................................) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

 



 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

1. ช่องทางร้องเรียน 

-ไปรษณีย์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 127 ม.2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 

-กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

-เว็ปไซต์ http://www.thepsathitwittaya.ac.th/ 

-FACEBOOK : โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

ด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลงนาม 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารับรายงานและ

ติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียนเพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 8 จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูล

ของโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 

 

http://www.thepsathitwittaya.ac.th/

