
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำเพชรบูรณ ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 



ค ำน ำ 
 

 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของบทบำทของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะพึงมีต่อสังคมและ
ประเทศชำติ มีควำมมุ่งหมำยที่จะให้ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
เยำวชน และสังคม มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ต่อตนเอง ผู้ร่วมงำน ผู้บังคบบัญชำประชำชนและประเทศชำติ   
จึงได้วำงข้อก ำหนดเชิงพฤติกรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และกำรประพฤติปฏิบัติซึ่งอำจกระทบต่อรำชกำร 
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรบรรลุ
เป้ ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรรักษำวินั ยของข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นไปโดย
โดยเคร่งครัด ในมำตรำ ๙๕ จึงก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย 
และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ จึงจัดท ำคู่มือกำรร้องเรียนขึ้นเพ่ือให้เป็นช่องทำง 
ในกำรร้องเรียน และจัดกำรเรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ผู้พบเห็น
กำรกระท ำควำมผิดวินัยได้เข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและ
เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนส่งผลดีต่อผู้รับบริกำรต่อไป 
 
                 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน 
 
วัตถุประสงค ์
  ในกำรบริหำรรำชกำร กำรปฏิบัติหน้ำที่และปฏิบัติตนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อำจส่งผลให้ผู้อื่นได้รับควำมเดือดร้อน เสียหำย ซึ่งผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย 
หรือบุคคลอ่ืนสำมำรถแสดงออกโดยผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เพชรบูรณ์ จึงจัดท ำคู่มือกำรร้องเรียนขึ้นเพ่ือให้เป็นช่องทำงในกำรร้องเรียน และจัดกำรเรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติ
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ผู้พบเห็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยได้เข้ำใจกระบวนกำรขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ท ำให้มีมำตรฐำนในกำร
ร้องเรียนไปในแนวทำงเดียวกัน 
 
หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 ๑.เรื่องร้องเรียนต้องมีชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง (สำมำรถติดต่อกลับผู้เสียหำยได้/สำมำรถตรวจสอบตัวตนได้) 
 ๒.เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือผู้ที่พบเห็นกำรกระท ำผิด เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์  
 ๓.หนังสือร้องเรียนต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์
พอสมควร 
 ๔.ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง (หำกผู้ใดน ำควำมเท็จมำร้องเรียน      
ซึ่งท ำให้ผู้อ่ืนได้รับควำมเสียหำย ผู้นั้นอำจต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร) 
 
เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 ๑.ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 ๒.ค ำร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอที่จะสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 
 ๓.ค ำร้องเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห์ 
 หมายเหตุ เรื่องที่ไม่ปรำกฏตัวตนผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ อำจรับไว้พิจำรณำก็ได้ ถ้ำหำระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอน 
สำมำรถสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ๑.กรณีกำรร้องเรียน เป็นลำยลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
    (๑) มี วัน เดือน ปี 
    (๒) ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
    (๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
อย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร 
    (๔) ใช้ถ้อยค ำสุภำพ 
 ๒. กรณีร้องเรียน ด้วยวำจำ 
  เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อมูลตำมค ำร้อง และให้ผู้ร้องลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน หำกผู้ร้องไม่
ยินยอมลงลำยมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียน นั้นไว้พิจำรณำ และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่ำวไว้ใน 
ค ำร้อง เว้นแต่กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
ของประชำชนหรือประโยชน์สำธำรณะ จะรับค ำร้องนั้นไว้พิจำรณำก็ได้ 
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 ๓.กรณีร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
  เจ้ำหน้ำที่กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน  
ที่อยู่หมำยเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน 
 
ช่องทางการร้องเรียน 
 ๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง / ทำงจดหมำยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ เลขที่ 151 
หมู่ที่ 5 ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
 2.ร้องเรียน ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 0-5602-9656 
 3. เว็บไซต์ www.sec40.go.th 
 
การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
 ๑.เมื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่ำด้วยวำจำหรือเป็น
หนังสือ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ำผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผู้ใดเป็น
ผู้บังคับบัญชำ หำกเป็นครูหรือด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จะด ำเนินกำรส่งเรื่องร้ องเรียนให้
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
 หำกผู้ร้องเรียนเป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เพชรบูรณ์ จะด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนตำมอ ำนำจหน้ำที่  
 ๒.เมื่อด ำเนินกำรสืบสวนแล้วพบว่ำ เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลควำมจริง ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวน
สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง 
 ๓.เมื่อด ำเนินกำรสืบสวนแล้วพบว่ำเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลควำมจริง ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน
จะสั่งตั้งกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย โดยถ้ำเป็นมูลควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงจะใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรสอบสวน  
3๐ วัน ถ้ำเป็นมูลควำมผิดวินัยร้ำยแรงจะส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป  
 ๔.หำกผลกำรสอบสวนพิจำรณำพบว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัย จะด ำเนินกำรออกค ำสั่งลงโทษทำง
วินัย หำกพบว่ำพยำนหลักฐำนไม่เพียงพอว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดวินัยจะ
สั่งยุติเรื่อง 
 ๕.รำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ด ำเนินกำรหรือพิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วรำยงำน อ.ก.ศ.จ. พิจำรณำ 
 ๖.วินัยไม่ร้ำยแรงรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ 
 ๗.วินัยอย่ำงร้ำยแรงส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ด ำเนินกำร 
 ๘.แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
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แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 

 
ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................................................................................... ........................ 
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน.............................................................................. ............อำชีพ.............................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ที่...............หมู่บ้ำน...........................................ถนน.................. .................................... 
ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต..........................................จงัหวดั..................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์.................................................... E-Mail……………………………… 
 
รำยละเอียดกำรร้องเรียน 
 
เรื่อง....................................................................................................................... ..................................................... 
ผู้ถูกร้องเรียน.............................................................................................................. ............................................... 
(พฤติกำรณ์หรือรำยละเอียด).......................................................... .......................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ....................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .........................
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      ลงชื่อ...................................................................ผู้รอ้งเรยีน 
           (.................................................... ..............) 
 
      ลงชื่อ................................................... ................ผู้ร้องเรียน 
                                              (.................................................... ................)                                                     
       
      วันที่....................................................................  
 



แผนผังกระบวนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ไม่มีมูล               มีมูล 
 
 
 
 
 
 
 
        วินัยไม่ร้ำยแรง                   วินัยร้ำยแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

จดหมำย 

เว็บไซต์ของส ำนักงำน 
www.sec40.go.th 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เสนอผู้บังคับบัญชำภำยใน 1 
วัน 

ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหำ 
ภำยใน 15 วันท ำกำร/รำยงำนผลต่อ

ผู้บังคับบัญชำ 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำสั่งกำร 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
หน่วยงำนที่ส่งเรื่อง

ทรำบ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง 

ด ำเนินกำรภำยใน 30 วัน 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร  
รำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน/หน่วยงำน ทรำบ 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร
สอบสวนวินัย 
ไม่ร้ำยแรง 

ด ำเนินกำรภำยใน 
30 วัน 

รำยงำนส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
เพ่ือด ำเนินกำร 

รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ด ำเนินกำรตำมควำมเห็น

คณะกรรมกำรฯ 

โทรศัพท์ 
0-5602-9656 



บรรณำนุกรม 

  คณะกรรมกำรข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ,ส ำนักงำน คู่มือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรุงเทพฯ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.๒๕๕๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บรรณาธิการกิจ 
ที่ปรึกษา 
นำยประสิทธิ์ อินวรรณำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 
คณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
นำยอนิรุทธ์  ชูสำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 


