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ก ลุ่ม ีดคะลแยามหฎก   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

ค าน า 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องราวร้องทุกข์  พ.ศ.๒๕๕๒  ได้วางหลักเกณฑ์
มาตรฐานในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์  ให้ทุกส่วนราชการมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องราวร้อง
ทุกข์  เป็นแบบแผนและทิศทางเดียวกัน  เว้นแต่การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนก ากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และในเขต
พ้ืนที่การศึกษาในสังกัด  ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีศูนย์กลางประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อาจ
เกิดมีขึ้น  ให้ได้รับการแก้ไขอย่างสะดวก  รวดเร็ว  ด้วยความเสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ตามกรอบ
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  นี้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ 

  กลุ่ม  ดีคะลแยามหฎก
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

ม  ๑๒ ิถุนายน  ๒๕ ๔๖ 



ก ลุ่ม ีดคะลแยามหฎก   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |
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๒ ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพป.สกลนคร เขต ๒ 
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓ 
๔. ขอบเขต ๓ 
๕. บทบาทหน้าที่ ๔ 
๖. ค าจ ากัดความ ๖ 
๗. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๗ 

๓ หลักเกณฑ์และแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๑ 
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๑๒.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๖ 
๑๓.การก ากับติดตามและประเมินผล ๑๗ 
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๑๘ 



ม่่ลก ีดคะลแยามหฎก   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

บทที่  ๑ 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๔๑  บัญญัติก าหนดให้บุคคลและ

ชุมชนย่อมีสิทธิ (๑)  ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ (๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว  
และ  (๓)  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องการการกระท าหรือละเว้นการกระท าของข้าราชการ  พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๓๗  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องการการบริการ
ประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  โดยให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  โดยให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดังกล่าว  และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ  ๑๘  ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจเดือดร้อน  หรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนการ  หรือ
จ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์  มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้  ข้อ  ๒๓  ก าหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐและที่เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ  ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
ให้ทุกส่วนราชการมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานเป็นแบบแผนเดียวกัน  เว้นแต่
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืน 

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย  มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบและประ
ปัญหาที่หลากหลาย  จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งนับวันยิ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนต้องพ่ึงพาส่วนราชการเพ่ือคลี่คลายปัญหา  โดยการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปยังส่วนราชการ
ต่างๆ  ที่มีอยู่  เรื่องราวร้องทุกข์เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่บ่งบอกความรู้สึกและความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการในฐานะหน่วยงานผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตย  ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ
นโยบายการบริหารงานภาครัฐโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น 
ค าติชม  ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  ทั้งนี้  ภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน
ให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรม  การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนถือเป็นเสียง
สะท้อนให้ภาครัฐทราบว่าการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ

1



ก  ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

ประชาชนมาโดยตลอด  มีการรับฟังความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม  ตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม  โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
อย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  น าไปสู่การแข่งขัน  การเอารัดเอาเปรียบ  เป็นเหตุให้
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  จนอาจเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน/
ร้องทกุข์ต่อหน่วยงานต่างๆ  เพิ่มข้ึน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก  มีภารกิจ
ในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็น  “คนดี  คนเก่ง  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข”  จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค  
โปร่งใส  และเป็นธรรม  จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้ นตอนที่
สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่าง
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่  พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  รวมถึงการเสนอแนะ  ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒ 



ก ลุ่ม ีดคะลแยามหฎก   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

บทที่  ๒ 
ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔. ขอบเขต 
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 

๑. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
๒. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  กลุ่ม

อ านวยการ  หมายเลข  ๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๑  / กลุ่มบริหารงานบุคคล  หมายเลข  ๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๐ / กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หมายเลข  ๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๒ / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  หมายเลข   
๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๔ / กลุ่มนิเทศติดตามฯ  หมายเลข  ๐ ๔๒๗๒ ๒๓๑๙ /  หน่วยตรวจสอบภายใน  หมายเลข  
๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๓     

๓. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  (กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม  )

๔. ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   าส นักงา  าษกึศราก่ีทน้ืพตขเน
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  E –  mail :  Smkhid.0408@gmail.co         m

๕. ไปรษณีย์  เลขที่  ๙๑๗  หมู่ที่  ๑  ต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
๔๗๑๑๐ 

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

กลุ่ม
อ านวยการ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

หน่วยตรวจสอบภายใน

3 
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- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
๖. ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสกลนคร 
๗. เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒ 
๘. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น 

๕. บทบาทหน้าที ่
๕.๑  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต  ๒  (กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม          )  
๑)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ใน

ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
๒)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ก าหนด 
๓)  ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  หรือ

น าเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๔)  ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว  เกิด

ความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕)  อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ  หรือมาชุมนุมเรียกร้องต่อผู้บริหารของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
๖)  จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เพ่ือด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ลดขั้นตอน  มีประสิทธิภาพต่อทางราชการ  และประชาชนได้รับความพึง
พอใจ 

๗)  จัดท าฐานข้อมูลปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน  และเอ้ืออ านวยต่อ
ผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 

๘)  จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

๕.๒  กลุ่  ีดคะลแยามหฎกม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวน  สอบสวน  และตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีการ

ร้องเรียน  กล่าวหา/ร้องทุกข์  การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๗  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗  และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.

๔ 



ีดคะลแยามหฎกม่่ลก   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

๒๕๓๙  และระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ.๒๕๓๙  รวมทั้งการด าเนินคดีปกครอง  ประสานคดีอาญา  คดีแพ่ง  ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

๖. ค าจ ากัดความ 
ส่วนราชการ  หมายถึง  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของทางราชการ  ฝ่ายบริหาร  แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ  เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ  ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

หน่วยบริการ  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  และ
สถานศึกษาในสังกัด 

เจ้าหน้าที่  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   

ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือให้
ข้อมูลตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 

ผู้ร้องทุกข์  หมายถึง  ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ  หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกข ์

เรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  เช่น  การให้บริการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

การร้องเรียนการกระท าผิดวินัยหรือทุจริต  หมายถึง  การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  กระท าผิดวินัย  โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบ
ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้  ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่อง
ส่วนตัว 

ค าร้องทุกข์  หมายถึง  เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง
ต่างๆ 

๕ 
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การร้องทุกข์  หมายถึง  การร้องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  หรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระท าของผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนการปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง  หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้
ปฏิบัติให้ผู้ร้องทุกข์และหายข้องใจ  หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมายถึง  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒   

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมายถึง  กลุ่มบริหารงานบุคคล  (งานวินัยและ  
นิติการ)  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นๆ 

การด าเนินการ  หมายถึง  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งแก่ผู้ร้อง 

การอุทธรณ์  หมายถึง  การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ  ที่คณะกรรมการสั่งการ  หรือมี
ปัญหาในมติหรือมาตรการนั้นๆ  และต้องการให้มีการทบทวน 

บัตรสนเท่ห ์ หมายถึง  เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืน  ที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง  ชี้พยานบุคคลแน่นอน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 

การบริหาร  หมายถึง  การที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการและประโยชน์ระยะยาวของทางราชการ
ที่จะไดร้ับประกอบกัน 

ความขัดแย้ง  หมายถึง  ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  อันเกิดจากการ
ให้หรือรับบริการน าไปสู่ความไม่พึงพอใจ  การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง  อาจเป็นความขัดแย้งที่แฝงอยู่  ก าลัง
เกิดข้ึน  มีการแสงดออกชัดเจน  หรือเป็นกรณีพิพาทแล้ว 

การเจรจาไกล่เกลี่ย  หมายถึง  กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี  หรือ
ผู้แทน  ตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้ง  เพ่ือหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน  และเพ่ือมิ
ให้ความขัดแย้งบานปลาย 

การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง  หมายถึง  การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่
เป็นกลาง  ท าหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน  ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน  คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกัน  โดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี 

ผู้ไกล่เกลี่ย  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง  หรือผู้ได้รับ
มอบหมายหรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 

การชุมนุมเรียกร้อง  หมายถึง  การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
เช่น  ไม่ยอมรับการบริหารงานของโรงเรียน  ฯลฯ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนได้รับผลกระทบ  

๖ 
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เป็นการรวมตัวที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มคน  และ/หรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

๑. คุณภาพการให้บริการ การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการศึกษาที่ เกิด
ขึ้นกับหน่วยบริการ 

๑.การลงโทษนักเรียน 
๒.ข้ าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท างานล่าช้า 
๓.ครูไม่เข้าสอนนักเรียน 
๔.ใช้กริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่
สุภาพ 
๕.การไม่เต็มใจให้บริการ 
ฯลฯ 

๒.วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุม  และก าหนด
แบบแผนความประพฤติ  เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  วางตัว
เหมาะสมตาม  พ . ร . บ . ร ะ เบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ว่ าด้ วยวินัยข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด  
ฯลฯ 

๓.การบริหารจัดการ การที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร   เขต  ๒  
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดย
เปิดเผย  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการและ
ประโยชน์ระยะยาวของทางราชการที่
จะได้รับประกอบกัน 

๑ . ก า ร บ ริ ห า ร ทั่ ว ไ ป แ ล ะ
งบประมาณโดยร้องเรียนกล่าวหา
ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีพฤติกรรมส่อในทางทุจริตหลาย
ประการ 
๒ .การบริ หารงาน พัสดุ   โ ดย
ร้องเรียนกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อไป
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
๓.การบริหารงานบุคคล  โดย
ร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหาร  และ
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง  การเลื่อนต าแหน่ง  การ
พิจารณาความดีความชอบ  และ
การแต่งตั้ง โยกย้ายอย่างไม่ชอบ

๗ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ธรรม 
ฯลฯ 

๔.การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่ างใดใน
พฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามี
ต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้ งที่ ตนมิ ได้มี
ต าแหน่งหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจ
หน้าที่ ในต าแหน่ งหรือหน้าที่ เ พ่ือ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

๑.การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์  การกอ่สร้าง 
๒.การบริหารงานของหน่วยงานที่
ส่อไปในทางไม่สุจริต 
ฯลฯ 

๕.ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  มีเจตนารมณ์เพ่ือการ
จ่ายค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาราชการ 
และ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ ง านนอก
สถานที่ทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ 

๑.การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
๒.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
ฯลฯ 

๖ . ขั ด แ ย้ ง กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ /
หน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
สกลนคร  เขต  ๒ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ เสียหายของ
หน่วยงาน  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าใดๆ  ที่
มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

เจ้าหน้าที่ยืมเงินประชาชนแล้วไม่
ใช้เงินคืน 
ฯลฯ 

๗.การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง  เลือกปฏิบัติ
ต่อคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้อง  อันไม่เป็น
ธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ภาครัฐ  ตามกฎหมายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑.การไม่ต่อสัญญาจ้าง 
๒.การมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อกัน 
ฯลฯ 

๘.สวัสดิการของรัฐ ร ะ บ บ ท า ง สั ง ค ม ที่ รั ฐ ใ ห้ เ ป็ น
หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันในด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่
จ าเป็น  ส าหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทางการศึกษา 

กองทุนข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 
ฯลฯ 

๙.ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความ ๑.การปรับปรุงระบบการให้บริการ

๘ 

8 
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ประเภท นิยาม 
คิด เห็ นหรื อการ เสนอแนะทั่ ว ไป
เกีย่วกับการให้บริการ 

ทางการศึกษา 
๒.การปรับปรุงสิ่ งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งแวดล้อม 
๓.การเพ่ิมบุคลากร 
๔.การเพ่ิมอุปกรณ์การท างาน 
ฯลฯ 

๑๐.ขอความอนุเคราะห์ การขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ  นอกเหนือจากสิทธิที่พึง
ได้รับ 

ค่ารักษาพยาบาล 
ฯลฯ 

 
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

9 
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บทที่  ๓ 
หลักเกณฑ์และแนวทางการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๘.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ  ประกอบด้วย 
 ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจน 

๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหาย  ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร  หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน  ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
๘.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ  มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล

อ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน 
๘.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอ  หรือไม่สามารถหาข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อจริง  สืบสวน  สอบสวน  ให้ยุติเรื่อง  หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

๘.๖  ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑) ค าร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน  และ

เพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  
๒๕๕๑  จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

๒) ค าร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ถึงท่ีสุดแล้ว 

 ๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร
อิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ  หรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

๔) ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้

พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์  และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์  กรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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๙.๑ การร้องทุกข์ค าสั่งให้ออกจากราชการ  ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

๙.๒ การร้องทุกข์กรณีเห็นว่าตนไม่ได้ความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท า
ของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น  ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค าสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติอ่ืนใดโดยไม่มีอ านาจ

หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้
ดุลยพินิจโดยมิชอบ 

๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
  ๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
  ๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม  

๙.๓ ผู้มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้ปรึกษาหรือท า

ความเข้าใจกัน  โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง  หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  เพ่ือเป็น
แนวทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น  แต่ถ้าผู้มีความคับข้องใจไม่ประสงค์จะ
ปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง  หรือได้รับค าชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ  ก็ให้ร้องทุกข์ตาม
กฎ ก.ค.ศ.ได้  ดังนี้ 

เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา  ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขั้นไปตามล าดับ  คือ 
๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้อยทุกข์เกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เลขาธิการ หรือค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งการตามมติของ ก.ศ.จ.สกลนคร  หรือกรณีเหตุร้องทุกข์เกิดจากดารถูกสั่งพักราชการตาม
มาตรา  ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ให้ร้องทุกข์ต่อ  ก.ศ.จ.สกลนคร  และให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา 

๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลงมา  ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ศ.จ.สกลนคร  และให้ ก.ศ.จ.สกลนคร  เป็นผู้พิจารณา 

๙.๔ วิธีการร้องทุกข์ 
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนไม่ได้ และต้องท าค าร้องทุกข์

เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์ โดยค าร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ คือ 

 ๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 

๑๑ 
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๒) สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผล  ให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้อง
ใจ  เนื่องจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างใด  และความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์ 

๓) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ 
๔) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้

แสดงความประสงค์ไว้ในค าร้องทุกข์  หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้  โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.ศ.จ.
สกลนคร หรือ ก.ค.ศ. ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

๙.๕ การยื่นหนังสือร้องทุกข ์
๑) การร้องทุกข์ต่อ ก.ศ.จ.สกลนคร  ให้ท าหนังสือถึงประธาน ก.ศ.จ.สกลนคร  พร้อมกับส าเนารับรอง

ถูกต้องหนึ่งฉบับ  ยื่นหรือส่งที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
๒) การร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ให้ท าหนังสือถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมกับรับรอง

ส าเนาถูกต้องหนึ่งฉบับ  โดยยื่นหรือส่งที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
๓) ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์  พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับผ่านผู้บังคับบัญชา

หรือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ 
ในกรณีที่มีผู้น าหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง  ให้ผู้รับออกใบรับ  พร้อมทั้งประทับตรารับรองและ

ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือวันที่รับหนังสือตาม
หลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  ให้ถือที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเงินเป็น
หลักฐานส่ง  หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ของหนังสือ  เป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์ 

เมื่อได้ยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว  ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือเอกสารและ
หลักฐานเพ่ิมเติมก่อนที่ ก.ศ.จ.สกลนคร หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ก็ได้  โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ 
ก.ศ.จ.สกลนคร  หรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี 

๙.๖ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา 
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์  ได้รับค าร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้ งพร้อมทั้งส่ง

ส าเนาค าร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจง  ไปให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน  ๗  
วันท าการ  นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือร้องทุกข์   ส าหรับกรณีที่ยื่นค าร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชา  ให้
ผู้บังคับบัญชานั้นส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งส าเนาต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายใน 
๓  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

๒) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  ในกรณีจ าเป็นและสมควร  อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  

๑๒ 
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ข้าราชการหรอืบุคคลใดมาถ้อยค าหรือค าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้  รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้อง
ทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาหรือไม่ก็ได้ 

๓) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วัน
ได้รับค าร้องทุกข์  และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน  และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยาย
เวลาไว้ด้วย  หากยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ขยายได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน  โดยต้องก าหนดมาตรการที่จะท าให้การ
พิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว 

๔) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น  อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์  ยกค าร้องทุกข์  หรือมีค า
วินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง  และให้เยียวยาความเสียหาย  ให้ผู้ร้องทุกข์  หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม  และเมื่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว  ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ท าได้  และเมื่อ
ได้ด าเนินการตามค าวินิจฉัยแล้ว  ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มี
อ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้น  ให้เป็นที่สุด 

๙.๗ สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
๑) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนค าร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ  ก่อนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมีค า

วินิจฉัยเสร็จสิ้นในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้  โดนท าเป็นหนังสือยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.ศ.จ.สกลนคร  หรือ ก.ค.ศ. 
และเม่ือได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นอันระงับ 

๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  กรณีที่มีเหตุคัดค้าน
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. 

๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยร้องทุกข์  มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน 
๙๐  วันนับแต่วันที่ทราบ  หรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์หรือ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 

๑๐. กฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๕๙  บัญญัติให้รัฐต้อง

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทาราชการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

๑๐.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๐.๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๐.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๐.๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
๑๐.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
๑๐.๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๓ 



ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

๑๐.๘ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
๑๐.๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
๑๐.๑๐ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑๐.๑๑กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๐.๑๒ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๐.๑๓หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  

๒๕๔๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ  และการสอบสวน
เรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

๑๔ 



ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

บทที่  ๔ 
ขั้นตอน  กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑๑.๑ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
๑) จัดท าบันทึกมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน

ได้แก่  นายสมคิด  ประครองญาติ  นิติกรช านาญการพิเศษ 
๒) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร  เขต   ๒  ีดคะลแยามหฎกมุ่ลก สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษ ีมยดโ ๒ ตขเ รคนลกสา
นายสมคิ  ด ประครองญาต  ษศเิพรากญานาชรกิติน ิ  ยัชีวทมรรธาลิศ ษรรวฐัณยานะลแ เป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์  ฯ 

๑๑.๒ การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มีข้อปฏิบัติที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนฯ 
ของหน่วยงาน 

ทุกวันท าการ ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ  กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  ๒ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียนฯ ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 

ร้ อ ง เ รี ย นผ่ า นทา ง โท รศั พท์
หมายเลข  ๐ ๔๒๗๒ ๒๓๒๐ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียนฯ ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 

ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์  E-mail : 
Smkhid.0408@gmail.com 

ทุกวันท าการ ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียนฯ ภายใน ๑ – ๒ วันท าการ 
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ไม่เห็นชอบ 

๑๒. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
๕ นาที เจ้าหน้าท่ี 

งานสารบรรณ 

๒ 
๑ - ๒ วัน กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม  

๓ 
๑ - ๒ วัน ผอ.สพป.สกลนคร 

เขต ๒ 

๔ 
๗ – ๔๕ วนั กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม  

๓ – ๗ วัน ผอ.สพป.สกลนคร 
เขต ๒ 

๓ – ๗ วัน กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม  

๓ – ๗ วัน ผอ.สพป.สกลนคร 
เขต ๒ 

๑ – ๓ วัน กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม  

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

ลงทะเบียนรบัในระบบสารบรรณ

กลุ่มบรหิารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ)

พิจารณา/วิเคราะห/์สรุปวิธีการด าเนินการ/น าเสนอ ผบ.

ผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเห็นชอบ/พจิารณาสั่งการ 

ด าเนินการตามค าสั่ง/แสวงหาข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน

จัดท ารายงาน/เสนอความเห็น

ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณารายงาน 

เห็นชอบ ด าเนินการตามข้อสั่งการ/ 
รายงานผลเพิ่มเติม 

ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณารายงาน 

เห็นชอบ/ลงนาม 

ด าเนินการตามข้อสั่งการและรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
-ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
-หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-หน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควร

ลงนาม 

๑๖ 



ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

๑๓. การก ากับติดตามและประเมินผล 
๑) ให้มีการก ากับติดตามการตรวจสอบการด าเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ตามข้อ  ๑๑.

ทุกวันท าการ  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   

๒) ให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน  ภายในระยะเวลา
ตามท่ีก าหนด  ตามข้อ  ๑๒. โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   

๓) ให้มีการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ได้ยุติโดยเร็วและ
ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   

๔) ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมสรุปผลความคืบหน้าของการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
น าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา  เป็นราย  ๖  เดือน เพ่ือประเมินผลและน ามาพัฒนา/ปรับปรุงระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานต่อไป  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต ๒   

๑๔. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ  เป็นต้น 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

๑๗ 



ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

ภาคผนวก 
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แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ด้วยตนเอง) 

ที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      สพป.สกลนคร  เขต  ๒ 

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

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

ข้าพเจ้า........................................................อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่ ............ 
ต าบล..............................อ าเภอ..............................จังหวัด...........................โทรศัพท์....... .......................... 
อาชีพ...........................................................ต าแหน่ง...................................................... ........................... 
ถือบัตร..................................................................... .เลขที่.........................................................................  
ออกโดย.............................................วันออกบัตร..................................บัตรหมดอายุ................... ............... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขในเรื่อง................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงม ี

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)  ได้แก่ 
๑)................................................................................................................. จ านวน..................ชุด 
๒)................................................................................................................. จ านวน..................ชุด 
๓)..................................................................................................... ............จ านวน..................ชุด 
๔)................................................................................................................. จ านวน..................ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

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

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

แบบค าร้องเรียน ๑

๑9 
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แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ทางโทรศัพท์) 

ที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      สพป.สกลนคร  เขต  ๒ 

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

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

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

ข้าพเจ้า........................................................อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี............. .........หมู่ท่ี............ 
ต าบล..............................อ าเภอ..............................จังหวัด...........................โทรศัพท์.............. ................... 
อาชีพ...........................................................ต าแหน่ง........... ...................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขในเรื่อง............................................... .............................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
โดยขออ้าง.................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................เปน็พยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง   และเจ้าหน้าที่ได้
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

(ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง  
       (...............................................) 
วันที่........เดือน......................พ.ศ................  

เวลา................................. 

แบบค าร้องเรียน ๒
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ก ลุ ีดคะลแยามหฎกม่   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

แบบแจ้งการรับค าร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ที่  ศธ ๐๔๑๔๓/  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  สกลนคร  เขต  ๒    อ าเภอสว่างแดนดิน        
 จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๑๐

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

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน  ........................................................ 

ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ผ่านศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  โดยทาง  (  )  หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  (  )  ด้วยตนเอง  
(  )  ทางโทรศัพท์  (  )  อื่น.......................................................................................................................... 
ลงวันที่.................................................เกี่ยวกับเรื่อง..................................................... .............................. 
..............................................................................................................................................................นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว  ตามทะเบียนรับเรื่อง  เลขท่ีรับ........................ลงวันที่..................................... ........ 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  จักได้พิจารณาและด าเนินการเรื่องของท่าน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นที่ยุติต่อไป 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

  กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม
(ศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
โทร.๐-๔๒๗๒-๒๓๒๐  โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๑๑๕๕ 
www.sakon2.go.th 

ตอบข้อร้องเรียน ๑

๒1 



ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

แบบแจ้งผลการรับค าร้องเรียน/ร้องทุกข์   

ที่  ศธ ๐๔๑๔๓/  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  สกลนคร  เขต  ๒    อ าเภอสว่างแดนดิน        
 จังหวัดสกลนคร    ๔๗๑๑๐

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

เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน  ........................................................  

อ้างถึง  ......................................................ลงวันที่.................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย  .....................................................................................................................................................  

ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ผ่านศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  โดยทาง  (  )  หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  (  )  ด้วยตนเอง  
(  )  ทางโทรศัพท์  (  )  อ่ืน...................................................................... ............................................................  
ลงวันที่.................................................เกี่ยวกับเรื่อง........................................... ................................................. 
..............................................................................................................................................................นั้น

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒  ได้ด าเนินการตามประเด็นที่ท่านได้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว  ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า...................................................................... ................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาพร้อมนี้ 
ทัง้นี้  หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

  กลุ่ ีดคะลแยามหฎกม
(ศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
โทร.๐-๔๒๗๒-๒๓๒๐  โทรสาร ๐-๔๒๗๒-๑๑๕๕ 
www.sakon2.go.th 

ตอบข้อร้องเรียน ๒

๒2 

http://www.sakon2.go.th/


ก ลุ่ ีดคะลแยามหฎกม   สพป.สกลนคร  เขต  ๒ |

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

ที่ปรึกษา 
นา ลูกุนอย    ยุ้นงอท ผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

ร   ์รทนัจีรศ  ญาราสยาน องผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 
นายวิวัฒน์   สมานชาต    ิ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  ๒ 

คณะผู้จัดท า 
นายคาร  ณ ดินแด   ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคค  ล 
นายสมคิ  ด ประครองญาต ีดคะลแยามหฎกมุ่ลกรากยวนาอู้ผิ   
นางสุรีย์พ   ร ปาละสานต   ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญกา   ร 

    รากิตัับิฏปรกิติน ยัชีวทมรรธาลิศ ษรรวฐัณยาน
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