
ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 

....................................................................................................  
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.  2560 – 
2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้างโดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์  และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนวัดท่า
ไทร(ดิตถานุเคราะห์) เป็นไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน  เปิดเผย  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการรวมทั้งได้รับความไว้วางใจ  และความเชื่อมั่นจากผู้ รับบริการ  จึงได้กำหนด
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกิดความโปร่งใส  รวดเร็ว  ตรวจสอบได้  และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
  เพ่ือให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดท่า
ไทร(ดิตถานุเคราะห์)  ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส  จึงขอประกาศใช้มาตรการ
ดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และ
ข้อเสนอแนะของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 
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ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
เรื่อง แนวปฏิบัติของมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 

---------------------------------- 
 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ให้ความสำคัญกับคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการ ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2552 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่อง นโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

 เพ่ือให้การดำเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหาร
ราชการของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กันยายน พ.ศ.2557 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง 
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
กำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เรื่อง มาตรการจัดการ
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 



ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้    
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา

บริการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ”   หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน

ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
อย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ หรือที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือ E – mail   ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

 3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ

เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 



 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E – mail ติดต่อกลับ 
 3.2.2 ชื่อหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหน่วยงาน

หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง 
ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
   3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน  

 3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
 3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
 3.2.7 ระบุพยาน 
 3.2.8 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถ ุหรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน  
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
 3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
 3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 

 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
 3.5.1 ทางจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 3.5.2 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุ

เคราะห์) ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84290 
 3.5.3 ทางโทรศัพท์ 077 -  227081 
 3.5.4 ทาง http://www.tsk.ac.th 

ข้อ 4 กระบวนการพิจารณา 
 4.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับในกรณี

เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ 
 4.2 ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้

ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้
บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพ่ือดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได ้



 4.3 กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มี
หน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ 
เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งนำความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุ
เคราะห์) ว่ามีการกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) และยุติเรื่อง 

 4.4 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ผู้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

 4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่า
ไทร(ดิตถานุเคราะห์) ภายใน  45  วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) โดย
เสนอขอขยายระยะเวลาไม่เกิน  2  ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  15  วันทำการ 

 4.6 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานที่ ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียน
ไม่ใหข้้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

 4.7 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิต
ถานุเคราะห์) ให้ดำเนินการดังนี้ 

 4.7.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 4.7.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง หน่วยงาน  ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  11    ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

         
(นางวณิชชา    เดี่ยววาณิชย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
 

   
 



(เอกสารแนบที่  1) 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน  ร้องเรียนการทุจริต  ร้องทุกข์  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 
เลขที่รับ........................................... 

วันที่................................................. 
ชื่อ – นามสกุล  ผู้รับบริการ.............................................................. ..........................................................................  
เลขที่บัตรประชาชน       -                    -                   -          -        
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................................................................  
ถนน..................................แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ........................... ............................... 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์............................................  
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................................โทรสาร............................................. ...................................... 
E – mail  address………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ติดต่อ/แจ้งผล      ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  หรือ 
     บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................................................... ............................... 
ถนน..................................แขวง/ตำบล...........................................เขต/อำเภอ.......................................................... 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์......... ................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................................โทรสาร............................................................................. ...... 
E – mail  address………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดโดยสรุป....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... ................ 
....................................................................................................................................................................................  
คำขอท่ีต้องการใหโ้รงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ดำเนินการ
............................................................................. .......................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................. .......................................................................................................  
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน 
       (....................................................) 

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

 



(เอกสารแนบที่  2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  ร้องเรียนการทุจริต 

ผู้ปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับข้อร้องเรียน 

ด้วยตนเอง/ 
แบบฟอร์ม โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย 

เว็บไซต์/กระดานร้องเรียน  
Email 

ช่องทาง 

ผู้รับบริการ 
ผู้ร้องเรียน 

กล่องรับข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียน ผู้ปฏิบัติงาน

แยกประเภท
ข้อเรียกร้อง 

ผู้รับบริการ 
ผู้ร้องเรียน 

หัวหน้างาน  คณะกรรมการพิจารณา
และหาทางแก้ไขข้อเรียกร้อง 

ผู้อำนวยการ  พิจารณาข้อร้องเรียน/
สั่งการปรับปรุงแก้ไข 

สั่งการ 

สั่งการ ข้อร้องเรียนการให้บริการและประเภทอ่ืนๆ 
ที่มีความรุนแรงมากหรือปานกลาง 

ข้อร้องเรียนการ
ให้บริการที่มีความ

รุนแรงน้อย 

แจ้งกลับ/
บันทึกข้อมูล 

แจ้ง
กลับ/
บันทึก
ข้อมูล 



(เอกสารแนบที่  3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจักการข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอ 
ผู้อำนวยการ 

 

ผู้อำนวยการสั่งการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานรับทราบคำสั่งการข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะและนำไปปฏิบัติ 

 

แจง้ผลใหผู้ร้บับรกิาร  ผูแ้สดงความคดิเหน็  ผูเ้สนอแนะ ทราบ 

ดำเ
นิน
การ
ให้

แล้ว
เสร็
จ

ภาย
ใน  
7  
วัน 

- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย 

เว็บไซต์ 
กระดาน 
ร้องเรียน 

- Email 
- กล่องรับ

ข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน-
ร้องเรียนด้วย
ตนเอง 


