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กลุ่มกฎหมายและคดี 

กระบวนงาน : กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  

 ๑.๒ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปรับทราบ 
และเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และการตอบสนองต่อการจัดการข้อร้องเรียน  

 ๑.๓ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความ
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนมีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในด้านขั้นตอน กรอบ
ระยะเวลา มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๒. ขอบเขต 

 คู่มือนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยเริ่มตั้งแต่การรับข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น การด าเนินการ
พิจารณา จนถึงข้ันตอนการตรวจสอบ หรือแจ้งผลการพิจารณา และการรายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ค าจ ากัดความ 

 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ค าร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมให้กับผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ความไม่โปร่งใส เป็นต้น โดยผู้แจ้ง
มุ่งประสงค์ที่จะได้รับการแก้ไขปัญหา หรือได้รับการเยียวยา 

 “ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง โดยผู้ให้ความเห็นมีความมุ่งหมายที่จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองด าเนินการ
ใดๆ กับเจ้าหน้าที่นั้น 
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 “ผู้แจ้ง” หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือประชาชนทั่วไปผู้แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ  

 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้ังในเชิง
บวก และเชิงลบ 

 ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น มีผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ดังนี้  

 ๔.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้พิจารณา และด าเนินการตามผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 

 ๔.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ก ากับดูแล กลั่นกรอง และเสนอเรื่องเก่ียวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๔.๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกระบวนการตามคู่มือนี้ 

 ๔.๔ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๕. ผังกระบวนงาน
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แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.อ่างทอง 

เรื่องราวร้องเรียน ตรวจสอบ/สืบสวน
ข้อเท็จจริง 
- กรณีท่ัวไป ไม่เกิน 
35 วัน 
- กรณียุ่งยาก พิจารณา
ตามควรแก่กรณี 
 

ไม่มีมูล : ยุติเรื่อง 

มีมูลตามข้อร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้องทราบผล 
ภายใน 3 วัน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง แล้วแต่มูล

กรณีความผิด  

๑. ประธานฯ รับทราบค าสั่ง 
๒. ประชุมคณะกรรมการ  
3. จัดท า สว.2 

 

15 วัน 

สรุปผลการ
ตรวจสอบ/

สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

นิติกรตรวจ
ส านวน พร้อม
ท าความเห็น
เสนอผู้สั่ง
แต่งตั้ง 

1. ประชุมก าหนด
ประเด็นการ
สอบสวน 
2. รวบรวม
พยานหลักฐานฝ่าย
กล่าวหา 

60 วัน 

วินัยร้ายแรง วินัยไม่ร้ายแรง 
ใช้วิธีการด าเนินการ
สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน 

1. ประชุมสรุป
พยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา 
จัดท า สว.3 
2. แจ้ง สว.3 

15 วัน 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
สอบสวน 
2. รวบรวม
พยานหลักฐานฝ่ายผู้
ถูกกล่าวหา 

60 วัน 

ประชุม
คณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อจัดท า
รายงานการสอบสวน 
(สว.6) 

นิติกร ศธจ. ตรวจ
ส านวนพร้อมท า
ความเห็นเสนอ  ผู้สั่ง
แต่งตั้ง 

กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ผู้สั่งแต่งตั้ง
พิจารณาสั่งการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กศจ.อ่างทอง
พิจารณา 

60 วัน 

60 วัน 

ผู้สั่งแต่งตั้ง
พิจารณาสั่งการ
ตามมติ กศจ. 

กศจ. อ่างทอง
พิจารณา 

รายงาน 
กพฐ. 
พิจารณา 

รายงาน 
ก.ค.ศ.
พิจารณา 

แจ้งผู้ร้องทราบ
ผล ภายใน 3 
วัน 

แจ้งผู้ร้องทราบ
ผล ภายใน 3 วัน 

กศจ. 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๖.๑ ขั้นตอนการรับเรื่อง 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ผู้แจ้งแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง

ต่างๆ 
กลุ่มกฎหมาย เจ้าหน้าที่ใน

สังกัด 
-แบบค าร้องเรียน/
แสดงความคิดเห็น 

๒. กลุ่มกฎหมายและคดีจ าแนกประเภทของเรื่อง
เป็นข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเรื่องที่แจ้งตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

กลุ่มกฎหมาย -  - 

๓. กลุ่มกฎหมายและคดี สรุปเรื่องเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 

กลุ่มกฎหมาย ผอ.สพป. -บันทึกสรุปเรื่องเสนอ 

๔. แจ้งผลการพิจารณา กลุ่มกฎหมาย ผอ.สพป. -หนังสือแจ้งผลการแจ้ง
ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น 

๖.๒ ขั้นตอนการพิจารณาด าเนินการ 

 ๖.๒.๑ กรณีข้อร้องเรียน 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ผอ.สพป.อ่างทองสั่งรับเรื่องไว้ด าเนินการ ผอ.สพป.อท. กลุ่มกฎหมาย  

๒. กลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณาด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่หรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

กลุ่ม
กฎหมาย/
คณะกรรมการ
สืบสวน 

เจ้าหน้าที่ผู้เป็น
เหตุแห่งการ
ร้องเรียน 

หนังสือให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

๓. เจ้าหน้าที่หรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มกฎหมาย/
คณะกรรมการ
สืบสวน 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ของเจ้าหน้าที่ 
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๖.๒.๑ กรณีข้อร้องเรียน (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔. กลุ่มกฎหมายและคดี/คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงสรุปเรื่องเสนอ ผอ.สพป.อท. ซึ่ง ผอ.
สพป.พิจารณาได้กรณีดังนี้ 
 - กรณีมีมูลให้สั่งเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียน และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 

 - กรณีมีมูลและเป็นการกระท าผิดวินัย ให้สั่ง
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนและสั่งด าเนินการ
ทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือส่งเรื่องให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 - กรณีไม่มีมูล ให้สั่งยุติการพิจารณา และแจ้ง
ผลให้ผู้แจ้งทราบ 

 - กรณีอ่ืนตามที่ ผอ.สพป.เห็นสมควร 

กลุ่มกฎหมาย ผอ.สพป. - รายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
- บันทึกสรุปเรื่องการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียน 

- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาของส านักงาน 

๕. ด าเนินการตามกระบวนการทางวินัยไม่ร้ายแรง กลุ่ม
กฎหมาย/
คณะกรรมการ
สอบสวน 

เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหา 

เอกสารการด าเนินการ
ทางวินัย และ
พยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง 

๖.  ผอ.สพป.อ่างทองพิจารณาผลการด าเนินการ
ตามกระบวนการทางวินัย ตลอดจนแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบผลการด าเนินการ 

ผอ.สพป.อท. กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

- เอกสารการ
ด าเนินการทางวินัย 

- หนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการตามข้อ
ร้องเรียน 
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๖.๒.๒ กรณีข้อคิดเห็น 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. ผอ.สพป.อ่างทองสั่งรับเรื่องไว้ด าเนินการ ผอ.สพป.อท. กลุ่มกฎหมาย  

๒. กลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณาด าเนินการให้
เจ้าหน้าที่หรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริง 

กลุ่มกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เป็น
เหตุแห่งการ
ร้องเรียน 

หนังสือให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

๓. เจ้าหน้าที่หรือสถานศึกษาที่เก่ียวข้องชี้แจง
ข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าที่ กลุ่มกฎหมาย หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง
ของเจ้าหน้าที่ 

๔. กลุ่มกฎหมายและคดี/คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงสรุปเรื่องเสนอ ผอ.สพป.อท. ซึ่ง ผอ.
สพป.พิจารณาได้กรณีดังนี้ 
- กรณีมีเหตุตามข้อคิดเห็น ผอ.สพป.สั่งปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงาน 

 - กรณีไม่มีเหตุตามข้อคิดเห็น ผอ.สพป.สั่งยุติ
การพิจารณา 
- กรณีอ่ืนตามที่ ผอ.สพป.เห็นสมควร 

กลุ่มกฎหมาย ผอ.สพป. - บันทึกสรุปเรื่องการ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียน 

 

๕. แก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็น และแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบ 

เจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับ
ข้อคิดเห็น 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาของส านักงาน 

๗. รายละเอียดกิจกรรม 

 ๗.๑ ขั้นตอนการรับเรื่อง 
  ๗.๑.๑ ผู้แจ้งแจ้งข้อร้องเรียน/ ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
     ๗.๑.๑.๑ เป็นลายลักษณ์อักษร โดย 
   (๑) ส่งด้วยตนเอง ที่ตู้รับความคิดเห็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ถนนเทศบาล ๔ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
   (๒) ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ถนนเทศบาล ๔ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
   (๓) ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐-๓๕๖๑-๑๐๙๒ 
   (๔) มอบให้บุคคลอ่ืนแจ้งหรือส่งแทน 
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      ๗.๑.๑.๒ แจ้งด้วยวาจา โดย 
   (๑) แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๖๑-๑๙๙๕ ต่อ ๑๐๘ 
   (๒) แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
      ๗.๑.๑.๓ แจ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อความผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง www.atg.go.th หัวข้อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สพป.อ่างทอง 
  ๗.๑.๒ กลุ่มกฎหมายและคดีจ าแนกประเภทของเรื่องและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  
   ๗.๑.๒.๑ ประเภทของเรื่อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
   (๑) ข้อร้องเรียน 
   (๒) ข้อคิดเห็น 
  ๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน โดยการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต้องมีข้อมูลซึ่ง
เป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

  กรณีร้องเรียน 
  (๑) ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
  (๒) ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 
  (๓) รายละเอียดข้อร้องเรียน (ระบุพฤติการณ์หรือเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน)  

  กรณีข้อคิดเห็น 
  (๑) ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (อาจไม่ระบุก็ได้) 
  (๒) ชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นเหตุแห่งการแจ้งข้อคิดเห็น (ถ้ามี) 
  (๓) ค าขอของผู้แจ้งข้อคิดเห็น 
  (๔) เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 

  ๗.๑.๒.๓ สรุปเรื่องเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
มีหลักเกณฑ์การเสนอพิจารณา ดังนี้ 
  (๑) กรณีเรื่องที่แจ้งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือครบถ้วนแต่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เสนอยุติการ
พิจารณา 
  - เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ 
พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  - เรื่องท่ีมีลักษณะการใช้ถ้อยค าหยาบคาย หรือเป็นการดูถูกดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 
  - กรณีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ระบุชื่อ – นามสกุลผู้แจ้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการระบุหลักฐาน 
หรือกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
  - กรณีข้อร้องเรียน เป็นเรื่องท่ีเห็นได้ว่าผู้แจ้งมิได้มีเจตนาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ 
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  - กรณีข้อร้องเรียน ผู้แจ้งให้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอ เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ผู้แจ้งไม่สามารถให้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาอันสมควร 
  - กรณีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
  - เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว 
  - เรื่องส่วนตัวที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเพราะเหตุจากการปฏิบัติงาน และการ
พิจารณาจะไม่เกิดประโยชน์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เว้นแต่เรื่องนั้นกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง หรือเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่  
  - เรื่องท่ีเคยยุติการพิจารณา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ 

  (๒) กรณีเรื่องที่แจ้งมีข้อมูลครบถ้วน และไม่มีลักษณะตามข้อ (๑) ให้เสนอรับเรื่องไว้พิจารณา  
  ๗.๑.๒.๔ แจ้งการรับเรื่องหรือยุติการพิจารณาตามข้อ ๗.๑.๒.๒ หรือ ๗.๑.๒.๓ แล้วแต่กรณีให้ผู้
แจ้งทราบ 

 ๗.๒ ขั้นตอนการพิจารณาด าเนินการ 
  ๗.๒.๑ กรณีข้อร้องเรียน  
  ๗.๒.๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งรับเรื่องไว้พิจารณา กรณีมีข้อมูลครบถ้วน 
และไม่มีลักษณะตามข้อ ๗.๑.๒.๓ (๑)  
  ๗.๒.๑.๒ กลุ่มกฎหมายและคดีจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง และความเห็นของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้เจ้าหน้าที่ หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้กับกลุ่มกฎหมายและคดีโดยอาจพิจารณาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 
  ๗.๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้กลุ่มกฎหมายและคดี หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
  ๗.๒.๑.๔ กลุ่มกฎหมายและคดีหรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปเรื่องเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยสามารถพิจารณาได้เป็นกรณี ดังนี้  
   (๑) กรณีมีมูล แต่ไม่เป็นการกระท าผิดวินัย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทองสั่งให้แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ  
   (๒) กรณีมีมูล และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือข้อก าหนดทางจริยธรรม ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสั่งด าเนินการตามกระบวนการทางวินัย โดยสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง หรือส่งเรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 
   (๓) กรณีไม่มีมูล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง สั่งยุติ
การพิจารณา และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 
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   (๔) กรณีอ่ืนตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เห็นสมควร 
  ๗.๒.๑.๕ ด าเนินกระบวนการทางวินัย และข้อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  ๗.๒.๑.๖ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพิจารณาผลการ
ด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ตามระเบียบที่เก่ียวข้องและแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ  
  ๗.๒.๒ กรณีข้อคิดเห็น 
  ๗.๒.๒.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองสั่งรับเรื่องไว้พิจารณา 
กรณีมีข้อมูลครบถ้วน และไม่มีลักษณะตามข้อ ๗.๑.๒.๓(๑) 
  ๗.๒.๒.๒ กลุ่มกฎหมายและคดีจัดท าบันทึกสรุปเรื่อง และความเห็นของผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้เจ้าหน้าที่ หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้กับกลุ่มกฎหมายและคดี 
  ๗.๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้กลุ่มกฎหมายและคดี 
  ๗.๒.๒.๔ กลุ่มกฎหมายและคดีสรุปเรื่องเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยสามารถพิจารณาได้เป็นกรณี ดังนี้  
   (๑) กรณีมีเหตุตามข้อคิดเห็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองสั่งแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 
   (๒) กรณีไม่มีเหตุตามข้อคิดเห็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองสั่งยุติการพิจารณา และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ 
   (๓) กรณีอ่ืนตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เห็นสมควร 
  ๗.๒.๒.๕ เจ้าหน้าที่ หรือสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อ
สั่งการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ  
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๘. มาตรฐานงาน 

 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ก าหนดมาตรฐานงาน โดยจ าแนกตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. รับเรื่องร้องเรียน น าเสนอเรื่องเข้า

ใหม่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือรับเรื่องไว้เป็น
ข้อมูล แล้วแต่กรณี 

ไม่เกิน ๗ วัน สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 

นิติกร 

๒. ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง -กรณีท่ัวไป ไม่
เกิน ๓๕ วัน  
- กรณียุ่งยาก 
พิจารณาตาม
ควรแก่กรณี 

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อ
ร้องเรียนเพ่ือชี้มูลเบื้องต้น 

คณะกรรมการ
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓. สรุปผลการตรวจสอบ/สืบสวน

ข้อเท็จจริง 
-กรณีท่ัวไป ไม่

เกิน ๗ วัน  
- กรณียุ่งยาก 
พิจารณาตาม
ควรแก่กรณี 

ประชุมพิจารณาสรุปผลการ
ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 
ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
รายงานผลการตรวจสอบ/
สืบสวนข้อเท็จจริงพร้อม
ความเห็นและพยานหลักฐาน
ประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สืบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ
ที่ได้รับ

มอบหมาย 

๔. ตรวจส านวนการตรวจสอบ/
สืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่เกิน ๑๕ วัน พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อ
กฎหมาย ตรวจสอบกระบวนการ 
ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง
ก่อนท าความเห็นเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

นิติกร 



๕.  เสนอรายงานผลการตรวจส านวน ไม่เกิน ๗ วัน น าเสนอประเด็นที่ได้จากการ
ตรวจสอบ/สืบสวน พร้อม
ความเห็นของกลุ่มงานวินัยและ
นิติการต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

นิติกร 

๖.  - กรณียุติเรื่อง แจ้งผลการร้องเรียน
ต่อผู้ร้อง  
- กรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัย 

ไม่เกิน ๓ วัน 
 

ไม่เกิน ๓ วัน 

ท าหนังสือแจ้ง 
 
ด าเนินการทางวินัยโดยเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง แล้วแต่
มูลกรณีความผิด 

นิติกร 

๙. ระบบติดตามประเมินผล 

 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้  
 ๙.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นราย
ไตรมาส 
 ๙.๒ รายงานผลกรณีข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายไตรมาส  
 ๙.๓ น าผลข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 ๙.๔ น าผลการปฏิบัติงานตามคู่มือไปประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึง
ผลส าเร็จของงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๑๐ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือตามล าดับ ดังนี้  
 ๑๐.๑ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 ๑๐.๒ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ตลอดจนพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร  
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๑๑. เอกสารแนบท้าย 

 ๑๑.๑ แบบแจ้งข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 ๑๑.๒ แบบแจ้งข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
 ๑๑.๓ แบบรายงานการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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แบบแจ้งข้อร้องเรียน 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

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

เรื่อง    ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

   ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

๑. ข้อมูลของผู้แจ้งข้อร้องเรียน 
ชื่อ........................................................................... นามสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................) : ............................................... 
ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ : บ้านเลขท่ี............... หมู่ที.่...................... ต าบล............................ อ าเภอ.................... 
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์.............................................................. 

๒. ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 
ชื่อ...................................................................... นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................ สังกัด................................................................................ 

๓. วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
วันที่............ เดือน........................................ พ.ศ. ..................... สถานที่เกิดเหตุ............................................ 

๔.รายละเอียดข้อร้องเรียน (ระบุพฤติการณ์หรือเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน) 

 ...................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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๕. ค าขอ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองด าเนินการ) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

๖. หลักฐานประกอบข้อร้องเรียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ (โปรดระบุ) :  

  ๑. ...................................................................................................................................................  

  ๒. ................................................................................................................................................... 

  ๓. ................................................................................................................................................... 

  ๔. ...................................................................................................................................................  

  ๕. ................................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามท่ีระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.................................................................................... 

(..........................................................................................) 

ผู้แจ้งข้อร้องเรียน 
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แบบแจ้งข้อคิดเห็น 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

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

เรื่อง ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

๑. ข้อมูลของผู้แจ้งข้อร้องเรียน 
ชื่อ........................................................................... นามสกุล............................................................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/อ่ืนๆ (โปรดระบุ.............................) : ............................................... 
ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ : บ้านเลขท่ี............... หมู่ที.่...................... ต าบล............................ อ าเภอ.................... 
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท.์.............................................................. 

๒. ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นเหตุแห่งการแจ้งข้อคิดเห็น  
ชื่อ...................................................................... นามสกุล............................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................ สังกัด................................................................................ 

๓.รายละเอียดข้อคิดเห็น 

 ...................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

๔. ค าขอ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองด าเนินการ) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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๕. หลักฐานประกอบข้อคิดเห็น (ถ้าม)ี 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

 หลักฐานอ่ืนๆ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ (โปรดระบุ) :  

  ๑. ...................................................................................................................................................  

  ๒. ................................................................................................................................................... 

  ๓. ................................................................................................................................................... 

  ๔. ...................................................................................................................................................  

  ๕. ................................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามท่ีระบุข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ.................................................................................... 

(..........................................................................................) 

ผู้แจ้งข้อร้องเรียน 
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แบบรายงาน 

การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

-------------------------------------- 

ไตรมาสที่ ๑  ไตรมาสที่ ๒  ไตรมาสที่ ๓  ไตรมาสที่ ๔ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................................ 

กรณีไม่พบ 

 ไม่พบการร้องเรียน  ไม่พบการแสดงความคิดเห็น  

กรณีพบ 

 ๑. ประเด็นของเรื่อง  

  การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สรุปผล ดังนี้ 

  จ านวน......................................เรื่อง 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ................. เรื่อง 

  การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผล ดังนี้ 

  จ านวน......................................เรื่อง 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ................. เรื่อง 

  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สรุปผล ดังนี้ 

  จ านวน......................................เรื่อง 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ................. เรื่อง 
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 ๒. ช่องทางการรับเรื่อง  

  ไปรษณีย์ จ านวน............ เรื่อง  ยื่นด้วยตนเอง จ านวน................. เรื่อง  

  โทรศัพท์ จ านวน............. เรื่อง  โทรสาร จ านวน........................... เรื่อง  

  เว็บไซต์ส านักงานจ านวน...........เรื่อง อ่ืนๆ ได้แก่............ จ านวน............ เรื่อง  

ลงชื่อ.............................................................. 

(.............................................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 

ผู้รายงาน 


