
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
 ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ให้ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ 
ประเทศไทยมีดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 “บุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิ ... (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรับและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว...”  
 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  มาตรา 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” 
  มาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ 
  มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตาม
สมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคล
นั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของ          
ผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
 ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
  ข้อ 18 ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการหรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา
หรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  ข้อ 23 ได้ก าหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น  
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  ข้อ 24 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับค าร้องทุกข์ออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่
ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้อ 25 ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับค าร้องทุกข์
โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏในค าร้องทุกข์หรือกระท าในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอ่ืนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดภายในสิบห้า
วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การรายงานและการแจ้งผลการด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ทั้ง
ข้อสรุปในด้านปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องดังกล่าว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงจัดให้มีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนโดยไดด้ าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร
เพ่ือรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ท าให้ข้อมูลไม่สูญหาย กระจัดกระจาย สามารถค้นหาได้สะดวก  
และรวดเร็ว 
 
ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 
 กรณีที่ ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบก าหนดการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ 
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
และค าชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ 
ดังนี้ 

o ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามรถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) 

o ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 เลขที่ 8/1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 

o กล่องรับฟังความคิดเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
o ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3677 1476 (สายกลาง) 08 1866 0796 

(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ) 08 0661 7117 (กลุ่มบริหารงาน
บุคคล)  

o เว็บไซด์ของส านักงาน ที่ www.lopburi2.go.th 
o ไลน์กลุ่ม สพป.ลบ.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ลพบุรี 2 กลุ่มโรงเรียน นานาสาระข่าว

การเงิน ฯลฯ 

http://www.lopburi2.go.th/
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o ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ - ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 หรือศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0134  

-  ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(ศนูยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน GCC) สายดว่น 1111 

-  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0263-5 
-  คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสายด่วนการศึกษา 
1579 

- ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน 1377 
 
ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามภารกิจและความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังต่อไปนี้ 

1. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เรื่องทั่วไป เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับ
สินบน การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆ ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง 
การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งเลื่อนเงินเดือน ร้องเรียนด้านวินัย ร้องเรียนพฤติกรรมชู้สาวของเจ้าหน้าที่    
ส่วนกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ร้องเรียนการให้บริการ เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
เช่น พูดจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาไม่เหมาะสม โยกโย้ไม่อ านวยความสะดวก  

3. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย  
4. อ่ืนๆ เช่น ครูกู้หนี้ยืมสินชาวบ้าน  
 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

- วัน เดือน ปี 
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ 
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานได้ชัด
แจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้ 

- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว         

ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3.  เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

4. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อนในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยตรง 

5. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในการด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1. นั้น ให้ยุติเรื่อง
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

6. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
    - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 

1. จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่         
นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 

    - ข้อร้องเรียนที่เป็นที่ยุติแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุด   
    - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยและได้มี

ข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ,ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่า     
จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  

 
การพิจารณาก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล 
 การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ นั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงาน
พิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราช การ            
ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและ
ที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้อง จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่    
ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล     
ในการสืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูลนั้น” และต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจาก
เรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน
และเสียหายได้ 

2. เรื่องที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
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3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน 
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตาม
เหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  
ค าจ ากัดความ 
 เรื่องร้องเรียน หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนผ่านช่อง
ทางการร้องเรียน หรือ เรื่องท่ีเป็นข่าวทางสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ /โรงเรียน ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
 ผู้ร้องเรียน หมายความว่า ประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้มาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ศึกษานิเทศก์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 หน่วยงาน หมายความว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ท่ีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
การด าเนินการจัดการและประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมายความว่า หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น  
 การด าเนินการ หมายความว่า การที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
ได้มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เช่น การตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
การที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหา การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้
ร้องเรียน หรือกรณีมีการด าเนินการทางวินัยตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัย
และนิติการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งปรากฏตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ 246/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้า งปฏิบัติหน้าที่
ราชการ สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. งานคดีของรัฐ คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และการประสานคดี 
2. งานส่งเสริมพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
4. การสั่งพักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
5. การศึกษาวิจัย  วิ เคราะห์  กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับต่ างๆ เกี่ ยวกับกฎหมาย               

การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การร้องเรียน 



๗ 

 

6. การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการตีความในข้อกฎหมาย กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตลอดจนการหารือระเบียบแนวปฏิบัติ
ประสานไปยังส่วนราชการที่เก่ียวข้องกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติ 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านกฎหมาย วินัยและคดีความ ตลอดจนเป็นวิทยากรให้
ความรู้ตามที่หน่วยงาน โรงเรียนร้องขอ และตรวจสอบหาข้อมูลเชิงลึกในกรณีร้องเรียน 

8. การตรวจร่างนิติกรรมสัญญา 
9. ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน 
10. ร่วมก าหนดนโยบายปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
11. ปฏิบัติตามภารกิจประสานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
12. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานวินัย 
13. งานธุรการของกลุ่มงานวินัยและนิติการ และการรายงานข้อมูล 
14. การตรวจร่างนิติกรรมสัญญา การประสานงานโรงเรียน และหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
15. งานสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้และการรายงาน 
16. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ ดังนี้ 

1. เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น
กรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยงานอ่ืนจัดส่งให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณา
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 โดยให้
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจาณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไม่
ชักช้า เช่น การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการภายใน 2 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเมื่อได้สั่งการแล้ว ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งต่อเรื่องมาทราบเบื้องต้นภายใน 5 วัน 
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3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริ การ หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามประเด็นร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หรือด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งหรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี 

   ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะท างานไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเพ่ือพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจอนุญาตให้
ขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ 

4. เมื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานได้ด าเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จแล้ว ให้เสนอผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลการด าเนินการ ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีที่มอบหมายให้แก้ไขปัญหาให้รายงานผลการ
แก้ไขปัญหาพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  

    เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับรายงานผลจาก
คณะกรรมการหรือคณะท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจสอบเสนอรายงาน
ผลดังกล่าว พร้อมด้วยความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
มีมูลเป็นการกระท าผิดวินัย ต้องพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเป็นการ
กระท าผิดวินัยต้องพิจารณาด าเนินการทางวินัย กรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
หมวด 7 กรณีพนักงานราชการก็ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547 กรณีลูกจ้างประจ าให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็น          
การกระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง 

5. เมื่อได้ด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ 
รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้ว        
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาทราบต่อไป 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
สั่งการ 

6. การติดตามประเมินผล 
 ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) จัดท าข้อมูล 

สถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาในระบบช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามแบบ
รายงานที่ก าหนด รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทราบ 

 
 



๙ 

 

มาตรการเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการด าเนินทางวินัยแก่ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความล่าช้าเกินสมควรท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
และไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกด าเนินการทางวินัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้
ถูกด าเนินการทางวินัย เกิดผลดีต่อทางราชการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไว้ดังนี้ 

1. ให้ค าสั่งนี้มีผลบังคับกับการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้มีอ านาจรีบ
ด าเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว ด้วยความยุติธรรม และปราศจากอคติ 

กรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทีสงสัยว่าผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้ที่มีอ านาจรีบ
ด าเนินการหรือสั่งด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าความผิด
หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่อง หากมีมูลให้ด าเนินการทางวินัยต่อไปโดยเร็ว 

3. ในการด าเนินการทางวินัยให้ค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องกระท าโดยผู้มีอ านาจ 
3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
3.3 กระบวนการสอบสวนและข้ันตอนการสอบสวน จะต้องด าเนินการโดยชอบด้วย

กฎหมายและต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตน 

3.4 ในขั้นตอนการจัดท ารายงานการสอบสวน การพิจารณาความผิดและ          
การก าหนดโทษจะต้องด าเนินการโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เหมาะสมกับกรณีความผิด        
และการเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะต้องกระท าโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

4. คณะกรรมการสอบสวนต้องเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีการขยายเวลาการสอบสวนสามารถกระท าได้เมื่อมีเหตุผลและความจ าเป็น 

5. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนแล้ว จะต้อง
พิจารณาความผิด ก าหนดโทษ และสั่งการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
เหมาะสมกับกรณีความผิดโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นอย่างเคร่งครัด 

6. การด าเนินการทางวินัย ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้วยความระมัดระวังใน
เรื่องสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาด าเนินการเกิดความไม่เป็นกลาง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



๑๐ 

 

7. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือผู้ถูก
ด าเนินการทางวินัย ด้วยเหตุจากความล่าช้าโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือจากความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาสั่งด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 
เดือน หน่วยงานที่รับเรื่อง รวม 

สพป.ลบ.2 สพฐ./ศธจ.ลพบุรี ศูนย์ด ารงธรรม/อ่ืนๆ 
รับเรื่อง ยุติเรื่อง คงค้าง รับเรื่อง ยุติเรื่อง คงค้าง รับเรื่อง ยุติเรื่อง คงค้าง รับ ยุติเรื่อง 

ตุลาคม            
พฤศจิกายน            

ธันวาคม            
มกราคม            

กุมภาพันธ์            
มีนาคม            
เมษายน            

พฤษภาคม            
มิถุนายน            
สิงหาคม            
กันยายน            

รวม            
 

 
ปัญหา/อุปสรรค......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 



๑๒ 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนของ สพป ลบ 2 

กลุ่มอ านวยการ     
ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

กลุ่มงานวินัยและนิติการพิจารณา  
ข้อร้องเรียนเสนอความเห็น 

กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ผู้ร้อง  
แจ้งการด าเนินการขั้นต้นภายใน 5 วัน 

เรื่องเกี่ยวกับสพป.ลบ 2 เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ ด าเนินการ 

เรื่องไม่ซับซ้อน เรื่องซับซ้อน 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วันหรือตามที่ก าหนดใน
ค าสั่ง ขอขยายได้ตามความ
จ าเป็นครั้งละไม่เกิน 15 วัน 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
15วัน 

แจ้งผลผู้ร้อง/หน่วยงานที่ส่งเรื่อง 

ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
สพป ลบ 2 

ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่มี
อ านาจพิจารณา 




