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คู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
 

ด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   
ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่องำนบริกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น   
มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  กลุ่มงำนวินัยนิติกำร พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓  เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่มีภำรกิจหลักเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนภำยใน
สังกัดอันประกอบไปด้วยโรงเรียนและกลุ่มงำนต่ำงๆ  ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๓  เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  จึงเห็น
ควรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและจัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขึ้นเพ่ือให้ประชำชน  เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำน  ผู้ที่สนใจ ได้รับทรำบและเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนเพิ่มข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน  ได้มีกำรปฏิบัติ
ตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนและ
ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
  ๒.เพ่ือให้บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ตำมข้อร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ  โดยกระบวนกำรและวิธีกำรด ำเนินงำนเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
  ๓.เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้มำปฏิบัติงำนใหม่  
พัฒนำกำรท ำงำนให้เป็นมืออำชีพ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์
จำกกระบวนกำรที่มีอยู่เพ่ือขอรับบริกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำร 
  ๔.เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  ให้ประชำชนผู้รับบริกำรได้ทรำบถึงกระบวนกำร
ด ำเนินกำรร้องเรียน 
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ค ำจ ำกัดควำม 
 เรื่องร้องเรียน   หมำยควำมว่ำ  เรื่องที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำร
ร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข่ำวทำงสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ / โรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 
 ผู้ร้องเรียน   หมำยควำมว่ำ  ประชำชนทั่วไป  ผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้เสีย  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  องค์กร
ภำครัฐ  หน่วยงำนเอกชน  หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้มำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 เจ้ำหน้ำที่  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำงชั่วครำว  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมำ
มำตร ๓๘ ค.(๒)  ศึกษำนิเทศก์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในสักงัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ท่ีผู้บังคับบัญชำได้มอบหมำยให้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 หน่วยงำน   หมำยควำมว่ำ  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 
๓  กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง  หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้น 
 ผู้บังคับบัญชำ   หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  หรือผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓  หรือผู้รักษำรำชกำรแทน  ผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง  รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้พิจำรณำ 
วิเครำะห์ และจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
 กำรด ำเนินกำร   หมำยควำมว่ำ  กำรที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้มี
กระบวนกำรตรวจสอบและมีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงชัดเจน  เช่น  กำรตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง  กำร
ที่เจ้ำหน้ำที่ได้ลงพื้นที่เพ่ือแก้ไขปัญหำ  กำรประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือหรือหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้ร้อง  
หรือกรณีมีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมระเบียบที่ก ำหนด 
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ขอบเขต 
 ใช้เป็นคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติของกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  โดย
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.เดินทำงมำร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 
 ๒.ส่งหนังสือ/จดหมำย  ร้องเรียน ทำงไปรษณีย์ไปที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓  เลขที่  ๕๓๐  ถนนเดื่อเจริญ  ต ำบลวำนรนิวำส  อ ำเภอวำนรนิวำส  จงัหวัดสกลนคร  
๔๗๑๒๐ 
 ๓.โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๙ ๒๑๓๑ 
 ๔.โทรสำร  ๐ ๔๒๗๙ ๑๑๙๐ 
 ๕.หน่วยงำนอื่นที่รับเรื่องร้องเรียนของประชำชน  เช่น  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ตรวจกำรรัฐสภำ   ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  ศูนย์ด ำรงธรรม  ฯลฯ 
 
ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 
 แบ่งเป็น  ๔  ประเภท  ตำมภำรกิจและควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน เช่น  ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ทุจริตในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ต่ำงๆ  ร้องเรียนกำรบริหำรงำนบุคคล  กำรโอน  ย้ำย  บรรจุและแต่งตั้ง  กำรพิจำรณำเลื่อนต ำแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน  ร้องเรียนด้ำนวินัย  ร้องเรียนพฤติกรรมชู้สำวของเจ้ำหน้ำที่  ควำมไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็น
ต้น 
 ๒.ร้องเรียนกำรให้บริกำร  เช่น  ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่  เช่น  พูดจำ
ไม่สุภำพ  แสดงกิริยำอำกำรไม่เหมำะสม  ไม่อ ำนวยควำมสะดวก  เป็นต้น 
 ๓.ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  และค ำชมเชย 
 ๔.อ่ืนๆ  เช่น  กำรกู้ยืมเงิน  เป็นต้น 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นเร่ืองร้องเรียน 
 ๑.แจ้งชื่อ  ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์  อีเมลล์  ของผู้ร้องเรียน 
 ๒.ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ  และต้องมี 
  ๑) วัน เดือน ปี 
  ๒) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
  ๓) ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ – นำมสกุล /สังกัด) 
  ๔) เรื่องท่ีร้องเรียน  เข้ำลักษณะทุจริต  ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
  ๕) รำยละเอียดกำรร้องเรียน  โดยระบุข้อเท็จจริง  หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้
อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร  ต้องกำรให้แก้ไขหรือด ำเนินกำรอย่ำงไร   หรือชี้
ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำที่ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน 
สอบสวนได้ 
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 ๓.เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนๆ
หรือหน่วยงำน 
 ๔.กำรใช้บริหำรร้องเรียนนั้น  ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้เพ่ือยืนยันว่ำมีตัวตนจริง  
ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพ่ือกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมเสียหำย 
 ๕.เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ  หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ  สืบสวน  สอบสวน  ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒  นั้น  ให้ยุติเรื่อง และ
เก็บเป็นฐำนข้อมูล 
 ๖.ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑) เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียดแห่ง
พฤติกำรณ์ และปรำกฏพยำนหลักฐำนชัดเจนตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒  นั้น จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็น
กำรเฉพำะเรื่อง 
  ๒) เรื่องร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  ๔) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำล 
  ๕) เรื่องรอ้งเรียนที่หน่วยงำนอ่ืน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล
กำรพิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่ำงเช่น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.)  ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  เป็นต้น 
  ๖) เรื่องท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ ได้ด ำเนินกำรในเรื่อง
วินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์  หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจำรณำ  หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรม
แล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพ่ิมเติม 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี 
 
เร่ืองร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 
 
 ๑.เรื่องร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือหรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนจริง  จะถือว่ำเป็นบัตร
สนเท่ห์ 
 ๒.เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  หรือ
กำรชี้ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 
กำรพิจำรณำและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 
 กำรพิจำรณำข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น  เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
รักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔  กล่ำวคือ  กำรส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำที่หรือโรงเรียนพิจำรณำในกรณี
ร้องเรียนข้ำรำชกำรครูในโรงเรียนนั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องเรียนอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน ผู้รับผิดชอบพึง
ระมัดระวังอย่ำให้เขำต้องได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรให้ข้อมูล  หรือจำกกำรร้องเรียนนั้น  ซึ่งในเบื้องต้นให้ถือ
ว่ำเป็นควำมลับของทำงรำชกำร  เนื่องจำกเรื่อยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำร
กลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้  ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  หำกเป็นบัตร
สนเท่ห์  ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอน
เท่ำนั้น 
 
 
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  ได้มอบหมำยให้กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร  
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  ซึ่งปรำกฏตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓  ที่ ๕๑  /๒๕๖๑  เรื่อง  กำรเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓   
ลงวันที่   ๘  มีนำคม  ๒๕๖๑    ดังนี้ 
 ๑.งำนกำรร้องเรียน 
 ๒.งำนกำรร้องทุกข์และอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรคระละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๓.งำนส่งเสริมด้ำนวินัย 
 ๔.งำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
 ๕.จัดท ำสถิติข้อมูลต่ำงๆ  ที่เกี่ยวกับงำนวินัยและนิติกำรเพ่ือศึกษำวิเครำะห์และน ำไปพัฒนำบุคลำกร
ในสังกัด 
 ๖.ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่มีส่วนเกี่ยวกับหน่วยงำน 
 ๗.งำนเกี่ยวกับกำรละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ต่อหน่วยงำนของรัฐ 
 ๘.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

ล ำดับ กระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
๑ กำรรับและลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน 
ไม่เกิน ๑ วัน กำรรับและลงทะเบียนหนังสือ 

ที่ส่งมำจำกหน่วยงำนภำยนอก
และภำยใน รวมทั้งที่มำ
ร้องเรียนด้วยตนเอง 

นิติกร 

๒ ตรวจสอบเบื้องต้น/แยกประเภท
เรื่องร้องเรียน 

ไม่เกิน ๑ วัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รำยละเอียดในเบื้องต้น เช่น 
บัตรสนเท่ห์ 

นิติกร 

๓ เสนอ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ 
พิจำรณำ 

ไม่เกิน ๓ วัน น ำเสนอประเด็นและข้อเท็จจริง
ที่ได้ตรวจสอบในเบื้องต้น 
พร้อมควำมเห็น 

นิติกร 

๔ สืบสวนข้อเท็จจริง ไม่เกิน ๑๕ 
วัน 

แสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนเพื่อชี้มูลใน
เบื้องต้น 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมำย 

๕ สรุปผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่เกิน ๕ วัน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ/
สืบสวน โดยมีข้อเท็จจริงและ
เอกสำรหลักฐำนประกอบพร้อม
ข้อพิจำรณำ 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ

มอบหมำย 

๖ เสนอ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓  
พิจำรณำ 

ไมเ่กิน ๓ วัน น ำเสนอประเด็นและข้อเท็จจริง
ที่ได้จำกกำรตรวจสอบ/สืบสวน
พร้อมควำมเห็นเพ่ือพิจำรณำ 

นิติกร 

๗ เตรียมด ำเนินกำรทำงวินัย 
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ผิดวินัย 

ไม่เกิน ๓ วัน ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนและมีหนังสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

๘ แจ้งผลกำรร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียน 
กรณีไม่มีมูล ยุติเรื่อง 

ไม่เกิน ๒ วัน ท ำหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน นิติกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 

แผนผังกำรปฏิบัติงำนกำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

ช่องทำงร้องเรียน 
 ด้วยตนเอง  โทรศัพท์    จดหมำย    โทรสำร 
 E-MAIL   โทรศัพท์สำยตรง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
รับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับ 

ภำยใน ๑ วัน 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบเบื้องต้นแยกประเภทเร่ืองร้องเรียน 

ภำยใน ๑ วัน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
สกลนคร เขต ๓   พิจำรณำสั่งกำร 

ภำยใน ๓ วัน 

ไม่รับเรื่องร้องเรียน 

ยุติเรื่อง 

รับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง 
ภายใน ๑๕ วัน 

กรณีมีมูล 

กรณไีม่มีมูล 

ด าเนินกาตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียน 



 
 

-๘- 
 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 

วันที่..................เดือน........................ พ.ศ. ...................... 

เรื่อง  ............................................................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ 

  ข้ำพเจ้ำชื่อ.............................................................นำมสกุล...................... ............................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............................................................. ............................... 
ถนน...........................................................แขวง/ต ำบล................................................................ ....................... 
เขต/อ ำเภอ..........................................................จังหวัด................................................... ................................... 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่................................ 
โทรสำร................................................................E-mail address...................................................................... 
ขอร้องเรียนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ 
(ข้อเท็จจริงและค ำขอ).............................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
  พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำมำด้วยแล้ว  จ ำนวน...............แผ่น           

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
        

ขอแสดงควำมนับถือ 

       

(ลงชื่อ).....................................ผู้ร้องเรียน  
                                (.....................................)    


