
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
                        สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต ๒ ได้จัดท าแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ             
ต่อเรื่องร้องเรียน และระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้อย่างละเอียดและชัดเจน 

                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนว
ปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการหากมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต ๒  ทราบ เพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   กลุ่มกฎหมายและคดี 

สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต ๒ 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง                                                                                                                       หน้า 
   

หลักการและเหตุผล                                                                                                        ๑ 

วัตถุประสงค์                                                                                                                 ๑ 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน                                                                             ๑ 

กระบวนการพิจารณาด าเนินการ                                                                                         ๒ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                           ๓ 

การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                                   ๓ 

เครื่องมือการก ากับติดตาม                                                                                                ๓ 

การก ากับติดตามการด าเนินการ                                                                                          ๓ 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องทุกข์                                                  ๔ 

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                               ๕ 

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                    ๘ 

แผนผังการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                  ๙ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

*************************************** 

๑.หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา               
(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมและความเป็นไทย และให้ความส าคัญในการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและ             
ความโปร่งใส ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ             
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ตลอดจนนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ
และเสริมสร้างระบบคุณธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และตามคู่มือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) และให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

๒.วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีมาตรฐาน น ามาใช้
ครอบคลุมในกลุ่ม/กลุ่มงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

๓.หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

       3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
           3.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 
                   อันเนื่องมาจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                 ๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ี 
                 ๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
                 ๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                 ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
                 5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

          3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล 
                 ท่ีขาดพยานหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 



-๒- 
        3.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
              3.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ท่ีสามารถติดต่อกลับได้ 
              3.2.2 ช่ือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
              3.2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับ      
                      การกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนเพียงพอเพื่อ  
                      การด าเนินการสืบสวน สอบสวน 
              3.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
              3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
              3.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี 
              3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

        3.๒ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐานท่ีปรากฏ 
             ชัดเจนเพียงพอท่ีจะด าเนินการสืบสวนต่อไปได้  
4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
            4.1 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มี
หน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด าเนินการตามท่ีมีการร้องเรียน ดังนี ้

             ขั้นตอนที่ ๑ 
             กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนระบบสารบรรณ ทะเบียน    
             รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

            ขั้นตอนที่ ๒ 
            ๑.เจ้าหน้าท่ีกลุ่มกฎหมายและคดีท าการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และด าเนินการดังนี้                       
              ๑.๑ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้ร้องเรียน
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะท่ีก าหนดถ้าเห็นว่าข้อท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
หรือ ผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงความไม่สมบูรณ์ของ                  
ข้อร้องเรียน  
             ๑.๒ ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดว่ากระท าผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา              
สุราษฎร์ธานี เขต ๒  ด าเนินการทางวินัยทันที 
             1.3 ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา
หรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน                  
ให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  เพื่อพิจารณาสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
          2. บันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒     
เพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

           ขั้นตอนที่ ๓ 
           เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปเรื่องและท า
บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เพื่อพิจารณาส่ังการ 



-๓- 
           ขั้นตอนที่ 4 
            1. กรณียุติเรื่อง ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน (กรณีทราบช่ือ/ท่ีอยู่) 
            2. กรณีไม่ยุติเรื่อง ให้ด าเนินการดังนี้ 
              (1) กรณีมีมูลวินัยไม่ร้ายแรง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงโดยส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการทางวินัยและพิจารณาส่ังลงโทษ                    
โดยต้องด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๙๐ วัน 
              (2) กรณีมีมูลวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
ผู้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและพิจารณาส่ังลงโทษ ซึ่งจะต้องจะด าเนินการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะต้องไม่เกิน 2๔๐ วัน) 

            ๔.๑ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                 (1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึง
หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
                (2) ส่งเรื่องร้องเรียนคืนกลับไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อ          
ข้อร้องเรียน 

๕. ช่องทางรับการร้องเรียน 
1.ร้องเรียนด้วยตนเองในวันเวลาราชการท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยนิติกรรับข้อร้องเรียน 
2. โทรศัพท์หมายเลข077-315060  
3. โทรสารหมายเลข 077-315421 
4. จดหมายจ่าหน้าซองถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
     109/1 ถนนธราธิบดี ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
5.  ท่ีเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
6. ทางกล่องรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๖. การแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 1๕ วัน นับแต่วันท่ีได้ดาเนินการ 

เสร็จส้ินตามกระบวนการด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการจัดส่งตามท่ีอยู่ท่ีผู้ร้องได้แจ้งไว้ 

๗. เคร่ืองมือการก ากับติดตาม 
เครื่องมือการก ากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ใช้แบบฟอร์มเปล่าท่ีแนบท้าย 

๘. การก ากับติดตามการด าเนินการ 
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  มีหน้าท่ีใน

การรายงานเกี่ยวกับจ านวนเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับ ในแต่ละปีงบประมาณและผลการด าเนินการตามเรื่อง
ร้องเรียน 

8.1 เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
8.2 เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
8.3 เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี                             



-๔- 

แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องทุกข์ 
 

เขียนท่ี.......................................  
วันท่ี............................................  

ช่ือ-นามสกุลผู้ร้อง................................................................................................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน � - ���� - ����� - �� - �  
ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนบ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.............................................................. 
ถนน........................................แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ...................................... 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์................................................  
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................................โทรสาร........................................E-mail address........................... 
สถานท่ีติดต่อ/แจ้งผล � ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนหรือ � บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.......... 
ถนน........................................แขวง/ต าบล...............................  ..............เขต/อ าเภอ.........................................  
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................................  
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................................โทรสาร.................................E-mail address………………………….... 

           รายละเอียดโดยสรุป............................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

          ค าขอท่ีต้องการให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ด าเนินการ……….…. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้ร้องเรียน 
                                                                      (...................................................................) 
 



-๕- 
แบบบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
ช่องทางท่ีรับแจ้ง  โทรศัพท์/โทรสาร   บุคคล   หนังสือ/จดหมาย 
   อีเมล์/เว็ปไซต์   ตู้รับเรื่องร้องเรียน  บัตรสนเท่ห์     อื่นๆ 
 
วันท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์           
ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์          
ท่ีอยู่เลขท่ี หมู ่ ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร   อีเมล์    
ช่ือ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน     หน่วยงาน     
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่อง)         
ผู้รับแจ้ง             
             
รายละเอียดการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (พร้อมระบุพยานหลักฐาน) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
ผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ช่ือ – สกุล)    หน่วยงาน    
โทรศัพท์   อีเมล์         
สถานท่ีติดต่อกลับ          
             
 
      ลงช่ือ    เจ้าหน้าท่ีผู้รายงาน
          (    ) 

 



-๖- 
(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 

 
การด าเนินการเบ้ืองต้น 
ความเห็นของกลุ่มกฎหมายและคดี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

การด าเนินการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

                                                                                    (ลงช่ือ) 
                                                                                           (.......................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง...................................... 
 
                                                                                     (ลงช่ือ) 
                                                                                           (.......................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง...................................... 
 
                                                                                  (ลงช่ือ) 
                                                                                           (.......................................) 
                                                                                   ต าแหน่ง...................................... 
 
                   ค าส่ัง............................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

                                                              (ลงช่ือ) 
                                                     (.....................................................) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 



-๗- 
สรุปประเด็น 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยุติวันท่ี      เวลา  น. 
รวมจ านวนวันท่ีแก้ไขปัญหา   วัน 
การยุติเรื่อง 

1. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบโดย 
 โทรศัพท์ / โทรสาร 
 บุคคล 
 จดหมาย / อีเมล์ 
 อื่น ๆ (ระบุ)           

2. การยอมรับของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 พึงพอใจ / ยอมรับได้ 
 ไม่พึงพอใจ / ยอมรับไม่ได้ 
 
   
      (ลงช่ือ)    ผู้สรุป 
          (    ) 
     ต าแหน่ง       
 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับ ช่ือ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ สถานท่ีติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ

เว้นแต่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
2. ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องจะได้รบัความคุ้มครองท่ีเหมาะสมจาก ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
3. การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ี ซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐาน

แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงท่ีได้ยื่นร้องเรียนรอ้งทุกข์ต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดและชอบรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริง
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
ข้ันตอนกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ กลุ่มกฎหมายและคด ี

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนรบัเรื่องร้องทกุข์ 
ข้อเสนอแนะจากผูร้้องเรียนและ
วิเคราะห์เรื่องเพื่อแยกประเภท 

ระยะเวลา 1 วัน 

บนัทึกรายงานเสนอ ผอ.สพป. 

สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ทราบ 

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒     
แจ้งตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้อง

ทุกข์ภายใน ๑ วัน 

กลุ่มกฎหมายและคดดี าเนนิการ
ตรวจสอบและสบืสวนข้อเท็จจริง
และพิจารณาผลภายใน ๑๕ วัน 

บนัทึก สรุปผลการด าเนนิการและ
รายงานผลการด าเนนิงานเสนอต่อ  

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒      

กรณยีุติเรื่อง 

แจ้งผลใหผู้้ร้องเรียนทราบผล      

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง      

๒.ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      

๓.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต/์ทาง Facebook      

๔.ร้องเรียน LINE กลุม่ /SMART AREA      

๕.ร้องเรียนทางตู้รบัฟังความคดิเหน็      

๖.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร      

๗.ร้องเรียนผ่านหน่วยงานอ่ืน      

กรณไีม่ยตุิเรื่อง ให้ด าเนนิการสบืสวน 
สอบสวน ตามกระบวนการ ข้ันตอนที่

กฎหมายก าหนดแล้วรายงาน
ผูบ้ังคบับญัชาพิจารณา      

ผู้รับผิดชอบ    นายจักริน  อักษรสม      นิติกรช านาญการพิเศษ 
  นายภาณุพงศ ์ เวชวิทยาอ าไพกิจ     นิติกรช านาญการ 



มีกรณีร้องเรียน (ม.๙๕) 

*ไม่ต้องรายงานการด าเนนิการ 
ทางวนิัยตามระเบียบฯ ก.ค.ศ. 

เพราะถือว่ายังไม่เปน็การด าเนนิ 
การทางวนิัย 

-๙- 
แผนผังการด าเนนิการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 
 

  
    

 

    
 

         
             
 
 
                               
 
 
 
           
           
          
 
 
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ผู้รับผิดชอบ    นายจักริน  อักษรสม       นิติกรช านาญการพิเศษ 
  นายภาณุพงศ์  เวชวิทยาอ าไพกิจ      นิติกรช านาญการ 

กรณมีีมูลโดยมพียานหลกัฐาน 
ในเบื้องตน้อยู่แล้ว (ม.๙๙ ว.๕) 

ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา/กรณีเปน็ที่สงสยั 
โดยไม่มพียานหลกัฐานในเบื้องตน้(ม.๙๙ ว.๕) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน้ 

ด าเนนิการทางวนิยั 

มีมูล ไม่มมีูล 

วินัยอย่าง
ร้ายแรง 

วินัยไม่
ร้ายแรง   

-แจ้งผูร้้องเรียน 
-รายงานหน่วยงานที ่

ส่งเรื่องร้องเรียน 

ยุติเรื่อง* 

ผู้มีอ านาจตาม ม.๕๓ 
ต้ังกรรมการสอบสวนวินัย 

อย่างร้ายแรง (ค าสั่ง คสช.ที่๑๙/๒๕๖๐
ข้อ ๑๓ ประกอบด้วย ม.๙๘ ว.๒ แห่ง 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗) 

ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๙๘ 
วรรคหน่ึงแห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ต้ังกรรมการ

สอบสวนวินัยไมร่้ายแรง 


