
คู่มือ   
                                                    

คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สําหรับผู้บริหารทุกระดับชั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึง
กระบวนการในทางปฏิบัติ โดยสรุปเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายของรัฐบาล ตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของทุกฝ่าย 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  

           นางปฤษณา อรรถเวทิน    
    กลุ่มกฎหมายและคดี   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
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บทนํา  

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๙ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ 
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ “เมื่อส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน หรือภายในเวลาที ่ก ําหนด  ไว้” และมาตรา ๔๑ “ในกรณีที่ส ่วนราชการได้รับ              
คําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหา
อื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของ ส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
พิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีมีที ่อยู ่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการ
ดําเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้     
ในกรณี การแจ้งผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ 
หรือแสดงความ คิดเห็น” 

สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการ
จัดการ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากผู้รับบริการหรือผู ้มีส่วนได้เสีย  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการและ
ขั้นตอนรวมถึงกระบวนการในทางปฏิบัติ โดยสรุปเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย สะดวกแก่การนําไป
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการดําเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิที่
เกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
ช่องทางต่างๆ โดย กระบวนการและวิธีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และใช้แสดงให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



๔. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย   

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
ผู้รับบริการ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว 

และพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
องค์กร เอกชน ประชาชนทั่วไปหรือผู้มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ และหรือโรงเรียนในสังกัด  

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และหรือโรงเรียนในสังกัด  

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
๒. ทางไปรษณีย์  
๓. ตู้รับความคิดเห็นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
4. ผ่านหน่วยงานอ่ืน เช่น ศูนย์ดํารงธรรม สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สํานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น  
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
๑. เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ หรือโรงเรียนในสังกัด ได้รับเร่ือง 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมไปถึงข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับจากหน่วยอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ดําเนินการตาม อํานาจหน้าที่ โดยให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงาน ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้บุคคลอื่นทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจได้รับความเดือดร้อน
และเสียหายจากการร้องเรียน/ร้องทุกข์          
  หากกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐานกรณี
แวดล้อม ปรากฏชัด ตลอดจนชี้พยานหลักฐานที่สามารถนําสืบได้  

๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควร ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

๓. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่
ได้รับบันทึก เสนอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ        
  ๔. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสืบสวน
ข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง หรือ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย แล้วแต่กรณ ี 



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาพร้อมเหตุผลและความจําเป็น  

๕. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ  
ให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณตี่อผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสํานวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบสวนข้อเท็จจริง)  

6. เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจเสนอ พร้อมพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา หากพบว่าเป็นกรณีมีมูลความผิดทาง
วินัย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ถ้าเป็นกรณีไม่มีมูลความผิดทางวินัยให้เสนอยุติเร่ือง  
๗. เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาส่ังการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ 

ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งการ  

การติดตามประเมินผล  
กลุ่มกฎหมายและคดี จัดทาํข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายงานผลต่อผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ทุกสามเดือน  

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์  
พิจารณาจากการดําเนินการตามกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ดําเนินการ

แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ และหรือตามกรอบระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
แล้วแต่กรณ ี 



ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกเรื่องร้องเรียน  
                                                            เขียนที่ ………………………………….. 

วันที่......เดือน…………….. พ.ศ………….  
 
เร่ือง ร้องเรียน ร้องทุกข์  
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 

ข้าพเจ้า...............................................................ชื่อ – สกุล...............................  
ตําแหน่ง……………………………………………. (ถ้ามี)...........................สังกัด.................................... 
อาย.ุ.........ปี อาชีพ.........................................................................อยู่ที่บ้านเลขที่....................  

โทรศัพท์ ………………………………… 
ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     ลงชื่อ ..............................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                                                      (............................................) 
            
  

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่  ศธ๐๔๓๔๗/                                              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
                เลขที่ ๑๙๗  หมู่ที่ ๒๐  ตำบลนอกเมือง 

                  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐ 
 

                                                      ๒  มีนาคม  ๒๕๖4                

เรื่อง    ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

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

อ้างถึง  ...................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการชี้แจง      จำนวน       แผ่น 
    

ตามหนังสือที่อ้างถึง .........................................................................(รายละเอียดโดยสรุปของ 

ข้อร้องเรียน)..................... ...............ดังความแจ้งแล้วนั้น 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขอเรียนชี้แจงดังนี้..................................... 
รายละเอียดโดยสรุปของข้อร้องเรียน).................................................................................................................  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. ๐๔๔ ๐๖๙ ๖๖๐ ต่อ ๑๐๙  
โทรสาร  ๐๔๔ ๐๖๙ ๙๙๖  
 

 
  

 


