
                         

                 

                คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

กลู่มงานกฎหมายและคด ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบ่รี นครนายก 



คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ืองร้องเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก เป็นหน่วยงำนก ำกับ ดูแล
สนับสนุนส่งเสริมและ ประสำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ องค์กร และบุคลำกรอื่นๆ ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับให้
เป็นไปตำม นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก จึงเป็น
เสมือนหน่วยงำนที่ให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ แก่หน่วยงำนจัดกำรศึกษำต่ำงๆ สำมำรถ 
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว ทั่วถึงมีคุณภำพและเป็นธรรม และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี 
นครนำยก แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  4 กลุ่ม และมีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 30 โรงเรียน เพ่ือให้สอดรับ 
กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA) และหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good  
governance) จะได้มีกำรก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนขึ้นไป 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จัดท ำขึ้นเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชำชน  และสำมำรถให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร  ให้
ค ำปรึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำนในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์จำก
ผู้รับบริกำรหรือหน่วยงำนที่ส่งข้อร้องเรียน กำรวิเครำะห์ข้อร้องเรียน เพ่ือเสนอผู้บริหำร พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำร
ส่งข้อร้องเรียนโรงเรียนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง  กำรติดตำมประเมินผล กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และกำรยุติเรื่องร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรร้องเรียน 
2. เพ่ือให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำมำรถเข้ำใจและมีควำมเชื่อม่ัน 

ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 7 สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม ระเบียบ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี 
นครนำยก ให้สอดรับกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA) 

หลักเกณฑ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. เป็นเรื่องที่มีชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสำมำรถตรวจสอบตัวตนได้ 
2. เรื่องท่ีอำจน ำมำร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นเรื่องท่ีใช้ถ้อยค ำสุภำพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับควำม

เดือดร้อน หรือเสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 
3. ต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ตำมสมควร 
4. ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้อง

รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร 
5. ผู้ใดน ำควำมเท็จมำร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งท ำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำย ผู้นั้นอำจต้องรับผิดตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำ 
6. เรื่องที่ไม่ปรำกฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้  หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 

อำจรับไว้พิจำรณำก็ได้ ถ้ำหำกระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอน สำมำรถ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  และเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



1. กรณีกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นลำยลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
    1.1 มี วัน/เดือน/ปี 
    1.2 ชื่อ และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำม

เดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
    1.4 ใช้ถ้อยค ำสุภำพ 
2. กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวำจำ 
    เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อมูลตำมค ำร้อง และให้ผู้ร้องลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน หำกผู้ร้อง           

ไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นั้นไว้พิจำรณำและแจ้งให้ผู้ร้องทรำบพร้อมบันทึก เหตุกำรณ์
ดังกล่ำวไว้ในค ำร้อง เว้นแต่กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนหรือประโยชน์สำธำรณะจะรับค ำร้องนั้นไว้พิจำรณำก็ได้ 

3. กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทำงโทรศัพท ์
    เจ้ำหน้ำที่กรอบแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  โดยมีรำยละเอียด  ชื่อ  -  สกุล             

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่อยู่  หมำยเลขติดต่อกลับ 

ช่องทางการเรียนเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด้วยตนเองที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

เลขที่ 60 หมู่ 14 ต ำบลบ้ำนพระ อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 25230 
2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทำงจดหมำย ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

เลขที่ 60 หมู่ 14 ต ำบลบ้ำนพระ อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 25230 
3. ร้องเรียนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 
    www.spm-pn.go.th 

ผู้รับผิดชอบจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
  มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก ให้แก่ นิติกร กลุ่มงำนกฎหมำยและคดี 

ข้อตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่  1 
กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้ำหน้ำที่รับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนระบบสำรบรรณ ทะเบียนรับ-

ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่  2 
เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์เรื่องร้องเรียน และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ บันทึกรำยงำนเสนอ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ มอบหมำยตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง (กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ  60  วัน) 

ขั้นตอนที่  3 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรฐำน 

ทีก่ ำหนด/ระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนดและเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่  4 
เจ้ำหน้ำทีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท ำบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 



ขั้นตอนที่  5 
ยุติเรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำแกผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบชื่อ/ที่อยู่) 
ไมยุ่ติเรื่อง  กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  (วินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง) 

-  กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ร้ำยแรง ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 
   90 วัน 
-  กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ส่งเรื่องให้ศึกษำธิกำร 
   จังหวัดที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นผู้มีอ ำนำจออกค ำสั่งแต่งตั้ง 

การติดตามและประเมินผล 
1. ส่งเรื่องร้องเรียน 
2. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

รายงานผลการด าเนินการ 
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ น ำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก ปีงบประมำณละ 2 ครั้ง เป็นรำย 6 เดือน 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
1. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2541 
2. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 
3. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม หมวด 6 วินัยและกำรรักษำวินัย หมวด 7 กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
4. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยดำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 2550 
5. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน พ.ศ. 2555 
6. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 
7. กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรออกจำกรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยวิธีกำรออกค ำสั่งเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หนังสือร้องเรียน 
 

วันที่................................................................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

  ข้ำพเจ้ำชื่อ....................................................................นำมสกุล................................. ......................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่.........  ต ำบล.............................อ ำเภอ................................. ..จังหวัด............................. 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์...................................................................... 

  ขอร้องเรียนว่ำ............................................................................................................... ....................... 
..................................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
....................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
.............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
......................................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
  พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว คือ........................................... 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
.........................................................................................................................จ ำนวน....................................แผ่น 
 
       ลงชื่อ..............................................................ผู้ร้องเรียน 

             (..............................................................) 



กระบวนงานการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีมูลทำงวินัย    มีมูลทำงวินัย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

 
5 นำที 

 

เจ้ำหน้ำที่งำน       
สำรบรรณ 

1 - 2 วัน 

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

 

1 - 2 วัน ผอ.สพม.ปจนย 

ด ำเนินกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

3 - 7 วัน ผอ.สพม.ปจนย 

3 - 7 วัน 

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

 

3 - 7 วัน ผอ.สพม.ปจนย 

1 - 3 วัน 

กลุ่มกฎหมำย
และคดี 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบรุี นครนำยก 

ลงทะเบียนรบัในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรไมล่ับ) 
ลงทะเบียนในทะเบยีนหนังสือรับ (เอกสำรลับ) 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
พิจำรณำ/วิเครำะห์/สรุปวิธกีำรด ำเนินกำร/น ำเสนอ ผอ.สพม.ปจนย 

ผู้บังคับบัญชำให้ควำมเห็นชอบ/พจิำรณำ
สั่งกำร 

-  ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง/หำข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนหำข้อเท็จจจริง 
- จัดท ำบันทึกข้อควำม รำยงำน/เสนอควำมเห็น 

ผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำรำยงำน 

ยุติเรื่อง 

แจ้งและรำยงำนผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   -  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   - หน่วยงำนท่ีส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   - หน่วยงำนอ่ืนตำมที่เห็นสมคำร 

ด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร 
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำย 
รำยงำยผลเพิ่มเติม 

ผู้บังคุบบัญชำ
พิจำรณำ
รำยงำน 


