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ค ำน ำ 

การร้องเรียน เป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 
กระบวนการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองข้อร้องเรียน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือประโยชน์ในการจัดการหรือตอบสนอง              
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและ               
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ตลอดจนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากมี
ข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท าพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป   

 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
                กันยายน  ๒๕๕๙ 
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๑.  บทน ำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ได้ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ 
ข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และมาตรา ๕๙ ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นสิทธิที่ รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียนและการได้รับข้อมูลหรือค าชี้แจงจากการร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว  และปัจจุบัน
มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี                 
การปกครองในประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗                      
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่าง                 
ส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการใด ที่ได้รับการติดต่อสอบถาม               
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น                     
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ และมาตรา ๓๙ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ                                
ของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และมาตรา ๔๑ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมี
ข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณี              
ที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อ
หรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ผู้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่มี
อ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่ได้รับการ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอ่ืนในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือ
ความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดให้ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ 
หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการ                  
ที่เก่ียวข้องได้ โดยข้อ ๒๓ ได้ก าหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ               



-๒- 
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น และข้อ ๒๔ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่              
ส่วนราชการผู้รับค าร้องทุกข์ออกใบรับค าร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้ก าหนดให้               
ส่วนราชการทีไ่ด้รับค าร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับค าร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่                
ที่ปรากฏในค าร้องทุกข์หรือกระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดภายในสิบห้าวันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 

 นอกจากนี้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างงานด ารงธรรมขึ้นภายในหน่วยงานและ                
มีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน  
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลักเกณฑ์ โดยได้
จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  ก าหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยก าหนดให้
กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน และเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์รับขอ้ร้องเรียน มีการก าหนดช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก าหนดประเภท
และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก าหนดวิธีการเก็บรักษา
ความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล  ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ การจัดท า
สถิติ  รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน ICT 
กรณทีี่ต้องจัดท าหรือด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย   
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้ก ากับดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ              

มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหรือมีส่วนร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
๓) เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นหรือ

เสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน  

๔) เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑) ปัญหาเรื่ องร้อง เรียน ร้องทุกข์  ได้รับการตอบสนองแก้ ไขด้วยความ รวดเร็ ว  เป็นธรรม                          
มีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้ 

๒) หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร              
ในหน่วยงานอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด  
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๔. นิยำมศัพทท์ี่เกี่ยวข้อง  
 กำรตอบสนองข้อร้องเรียน หมายความว่า การสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบข้อเท็จจริง                      
เรื่องร้องเรียน การให้ค าปรึกษาแนะน า การแก้ไขปัญหา การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรณี หรือการแจ้ง การให้การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ 
 ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีหรือ
โรงเรียนในสังกัด หรือผู้ที่พบเห็นการกระท า ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานของเจ้า หน้าที่ใน
สังกัด ทั้งในเรื่องความบกพร่อง ความล่าช้า ความไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ความไม่โปร่งใส และ             
ไม่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากช่องทางอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ส่งมาให้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน อาจแยกประเภทตามลักษณะของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้แก่  
 ๑) เรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่     
ในสังกัด 

 ๒) เรื่องร้องเรียนอันเกิดจากความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง 
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเรื่องอ่ืนใดในเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๓) เรื่องร้องเรียนในลักษณะการแจ้งข้อมูลเบาะแส ซึ่งการแจ้งข้อมูลเบาะแสดังกล่าวอาจมี 
ที่มาจากการที่ผู้นั้นได้รับผลกระทบโดยตรง หรือไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ต้องการให้หน่วยงานได้รับรู้                 
เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน    
 ผู้รับบริกำร หมายถึง เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หรือโรงเรียนในสังกัด 
 ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม                  
จากการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และหรือโรงเรียนในสังกัด 
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด  

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน            
ของโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่ง และกรณีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หมายถึง 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและนิติการ  

คณะกรรมกำร หมายถึง คณะกรรมการตอบสนองข้อร้องเรียนซึ่งได้รับแต่งตั้งตามท่ีก าหนด                                 
ในโครงสร้างงานด ารงธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หรือกรณีการร้องเรียนต่อ
สถานศึกษาในสังกัดแต่ละแห่ง หมายถึง ผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย กรณีท่ีมีการร้องเรียนแต่ละครั้ง 
 กำรติดตำมประเมินผล หมายความว่า   
 ๑) การติดตามเรื่องร้องเรียน  
 ๒) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการแจ้งเตือน   
 ๓) การประเมินผลจัดการข้อร้องเรียน 



-๔- 

๕. ช่องทำงกำรติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และค าชมเชย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ได้ที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) 
 ๒) จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ถนน
สิงห์บุรี - อ่างทอง ต าบลบางพุทรา อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๖๐๐๐ 
 ๓) ตู้รับฟังความคิดเห็นของส านักงาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี) 
 ๔) ทางเว็บไซด์ของส านักงาน ที่ www.singarea.moe.go.th (มุมอัตโนมัติ) 
 ๕) ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนใด เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค หรือส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี (กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)  
 
๖. กระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด มีข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรณี                   
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนจัดส่ง               
ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน พิจารณาว่าเป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพารายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ (รายละเอียดภาคผนวก) โดยให้
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร                    
โดยไม่ชักช้า เช่น การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน    
 ๒) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการภายใน ๒ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
บันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้สั่งการประการใดตามวรรคแรก ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งต่อเรื่องทราบเบื้องต้น ถึงการได้รับเรื่อง              
แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงชื่อหมายเลขโทรศัพท์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้วย โดยให้ด าเนินการในกรณีนี้ภายใน ๑ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ   
 ๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริการ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามประเด็น
ร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
 

http://www.singarea.moe.go.th/
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แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน หรือด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งหรือตามกฎหมาย                      
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะท างานไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสม 
แต่ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
 ๔) เมื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานได้ด าเนินการตาม ๓) แล้วเสร็จแล้ว ให้เสนอผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือผลการด าเนินการ ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง                       
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีที่มอบหมายให้แก้ไขปัญหาให้รายงานผลการแก้ไขปัญหา
พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  
 เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับรายงานผลจากคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจเสนอรายงานผลดังกล่าว พร้อมด้วยความเห็น
ประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าผิดวินัย                    
ต้องพิจารณาด าเนินการทางวินัย กรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ กรณีพนักงาน
ราชการก็ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีลูกจ้าง             
ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่นใดที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง   
  ๕) เมื่อได้ด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาทราบต่อไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑ วันท าการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 
 
๗. กำรติดตำมประเมินผล  
 ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ)  จัดท าข้อมูล สถิติ               
เรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาในระบบช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบรายงาน                    
ในภาคผนวก รายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทราบทุกไตรมาส  
 
๘. ตัวช้ีวัดระดับควำมส ำเร็จ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการตอบสนองข้อร้องเรียนที่ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะต้อง 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จแต่ละปีงบประมาณ โดยจัดให้มีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียน มีการก าหนดชื่อ  
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย ในการแจ้งข้อร้องเรียน               
ของผู้รับบริการ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง มีการรวบรวมข้อร้องเรียนและจัดท ารายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา และมีการประเมินผลคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ  
บริหารงานของหน่วยงานให้สอดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                            
(Good Governance)  

…………………………………………………….. 



 

 

 

 

ภำคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          (เอกสำรหมำยเลข ๑) 
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
 
 
                                                                                         
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  
เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน ๑ วันท าการ 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา 
ภายใน ๑๕ วันท าการ/รายงานผลต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  

แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
หน่วยงานที่ส่งเรื่อง ทราบ 

แจ้งผู้ร้องเรียน/                       
หน่วยงานที่ส่งเรื่อง ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

จดหมาย 

ตู้รับฟังความคิดเห็นของส านักงาน 

ทางเว็บไซด์ของส านักงาน                            
ที่ www.singarea.moe.go.th 

 ยุติ    ไม่ยุต ิ

 ช่องทางอ่ืนๆ 

มีมูลความผิดวินัย                
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย               

ที่เก่ียวข้อง 

จัดท าข้อมูล สถิติ  
รายงาน ผอ.สพป.สิงห์บุรี รายไตรมาส 
(ตามแบบรายงาน เอกสารหมายเลข ๒) 
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   (เอกสำรหมำยเลข ๒) 

แบบรำยงำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบไตรมำสที่.........ประจ ำปีงบประมำณ......................... 
สพป.สิงห์บุรี/ โรงเรียน.................................. 

ส่วนที่ ๑ 

ที ่ เดือน จ ำนวนเรื่องร้องเรียน 
(เรื่อง) 

ด ำเนินกำรแล้ว 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
(เรื่อง) 

๑ ตุลาคม    
๒ พฤศจิกายน    
๓ ธันวาคม    
๔ มกราคม    
๕ กุมภาพันธ์    
๖ มีนาคม    
๗ เมษายน    
๘ พฤษภาคม    
๙ มิถุนายน    

๑๐ กรกฎาคม    
๑๑ สิงหาคม    
๑๒ กันยายน    

 
ส่วนที่ ๒  
๑) ปัญหำ/อุปสรรค............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
๒) ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ........................... 
.............................................................. .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

       .................................................... ผู้รำยงำน 
(....................................................) 

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



         (เอกสำรหมำยเลข ๓) 

 



 



 



 



 



 
 



 
 
 



 



 



 



                          (เอกสำรหมำยเลข ๔) 

ท่ี  นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘    
  

 ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
     ท  ำเนียบรัฐบำล กท. ๑๐๓๐๐ 

๒๕  ธนัวำคม  ๒๕๔๑ 
 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำร และกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียน
กล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวินยั 

เรียน (เวยีนกระทรวง   ทบวง  กรมและจงัหวดั)   

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ๑.   บญัชีรำยช่ือมติคณะรัฐมนตรี/ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษ 
   ขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระผิดวินัย ท่ียกเลิก 

๒.  ส ำเนำหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  

 ลงวนัท่ี ๑ กรกฎำคม  ๒๕๔๑ 
๓   ส ำเนำหนงัสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวนัท่ี  ๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๑ 
๔.  ส ำเนำหนงัสือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   ท่ี นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  

 ลงวนัท่ี  ๑๖  ธนัวำคม  ๒๕๔๐ 
  
เดิมคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเก่ียวกบัระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวินัย

และกำรรับพิจำรณำบตัรสนเท่ห์  จ ำนวน  ๒  ฉบบั  และค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกบักำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์
กล่ำวโทษขำ้รำชกำร จ ำนวน  ๑ ฉบบั ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย ๑ 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำ มติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษ
ขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวินยัดงักล่ำว ไดถื้อปฏิบติัมำนำนแลว้ สมควรน ำมติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำวมำ
รวบรวม ปรับปรุงแกไ้ขและยกร่ำงเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติัในเร่ืองน้ีใหม่ ให้มีควำมสมบูรณ์อยูใ่นฉบบัเดียวกนั  

โดยมีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง มีขั้นตอนกำรปฏิบติัท่ีละเอียดชดัเจน สะดวกในกำรอำ้งอิงและ
เหมำะสมในกำรถือปฏิบติั ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้น ำหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรร้องเรียน
กล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย ตำมมติคณะรัฐมนตรีและ
ค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำว มำก ำหนดข้ึนใหม่ ซ่ึงกระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำน ก.พ.และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำได้เสนอควำมเห็นมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีด้วย  และส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี                      



ไดพ้ิจำรณำควำมเห็นดังกล่ำวแลว้ เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำว โดยพิจำรณำ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง ๓ ฉบบั  และก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบั
กำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวินยัข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

๑.  เม่ือผูบ้งัคบับญัชำไดรั้บเร่ืองรำวกล่ำวโทษขำ้รำชกำร ในเบ้ืองตน้ ให้ถือเป็นควำมลบัทำงรำชกำร  
หำกเป็นบตัรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยท่ีระบุหลกัฐำน กรณีแวดลอ้มปรำกฏชดัแจง้ ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอน
เท่ำนั้น 

๒. ส่ งส ำ เนำ เ ร่ืองรำวกล่ ำวโทษข้ำ รำชกำรโดย ปิด ช่ือผู ้ ร้ อง เ รี ยนหรือส ำ เนำบัตรสนเ ท่ ห์                                 
ให้ผูบ้งัคบับญัชำของผูถู้กกล่ำวโทษท ำกำรสืบสวนทำงลบัว่ำมีมูลควำมจริงเพียงใด หรือไม่ ถำ้เห็นวำ่กรณีไม่มีมูลท่ีควร
กล่ำวหำวำ่กระท ำผิดวินยั จึงจะยติุเร่ืองได ้ ทั้งน้ี ให้รีบด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จโดยเร็ว แลว้รำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำท่ีไดรั้บ
เร่ืองรำวทรำบ 

๓.  ให้ผูบ้งัคบับญัชำท่ีเป็นผูไ้ดรั้บเร่ืองรำวฯ แจง้ให้ผูร้้องเรียนทรำบในทำงลบั หลงัจำกท่ีไดรั้บเร่ืองรำว
ร้องทุกข ์และภำยหลงักำรสืบสวนในเวลำอนัสมควร 

๔.  ถำ้ปรำกฏว่ำ มีควำมจริงอนัเป็นกรณีควำมผิดทำงกฎหมำยบำ้นเมือง ให้ด ำเนินคดีทำงอำญำ                    
ถ้ำปรำกฏมีมูลควำมจริงเป็นกรณีควำมผิดทำงวินัย ให้ด ำเนินกำรสอบสวน หรือตั้ งกรรมกำรสอบสวนไปตำม          
พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน 

๕. ให้ผูบ้งัคบับญัชำใชดุ้ลพินิจสั่งกำรท่ีสมควรเพื่อคุม้ครองผูร้้องและพยำนอยำ่ให้ตอ้งรับภยัหรือควำม
ไม่ชอบธรรม ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือกำรเป็นพยำนนั้น 

๖. ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสืบสวนในทำงลบัเพื่อหำขอ้เท็จจริง หำกเจำ้หนำ้ท่ีผูสื้บสวนในทำงลบั
ไดก้ระท ำละเมิดต่อขำ้รำชกำรผูถู้กกล่ำวโทษหรือบุคคลภำยนอก และควำมเสียหำยดงักล่ำวเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำในหนำ้ท่ี
แมมิ้ได้กระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หน่วยงำนตอ้งรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหำย               
ตำมหลกัเกณฑ์ในพระรำชบญัญติัควำมรับผิดทำงละเมิดของเจำ้หน้ำท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป ควำมละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยน้ี 

คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษำเม่ือวนัท่ี ๒๒  ธนัวำคม  ๒๕๔๑ ลงมติวำ่ 
๑.  อนุมัติให้ยกเลิกค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี เ ร่ือง กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์กล่ำวโทษ              

ขำ้รำชกำร มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหำคม ๒๔๙๖ เร่ือง ระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษ            
ขำ้รำชกำรว่ำกระท ำผิดวินยั และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๐๒ เร่ือง บตัรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ ฉบบั 

๒.  เห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวน
เร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรว่ำกระท ำผิดวินยั ตำมท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยปรับปรุงขอ้ ๕             
เป็นว่ำ "ให้ผูบ้งัคบับญัชำใชดุ้ลพินิจสั่งกำรท่ีสมควรเพื่อคุม้ครองผูร้้อง พยำน และบุคคลท่ีให้ ขอ้มูลในกำรสืบสวน



สอบสวน อยำ่ให้ตอ้งรับภยัหรือควำมไม่ชอบธรรม ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ขอ้มูลนั้น”  
และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบติัต่อไป  

จึงเรียนยืนยนัมำ และขอไดโ้ปรดแจง้ให้ส่วนรำชกำรในสังกดัทรำบและถือปฏิบติัต่อไป 

 

       ขอแสดงควำมนบัถืออยำ่งสูง 
 

     (ลงช่ือ)   วษิณุ    เครืองำม 

            (นำยวษิณุ   เครืองำม) 

            เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

 

 

 
ส ำนกับริหำรงำนสำรสนเทศ 

โทร.๒๘๐-๑๔๔๕ 

โทรสำร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 



       (เอกสำรหมำยเลข ๕) 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

ที ่ ๓๓๖/๒๕๕๗ 

เรื่อง  ก ำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบตำมภำรกิจงำนด ำรงธรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสิงห์บุรี 

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

  ด้วย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขึ้น โดยให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารและอ่ืนๆ ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สิงห์บุรีขึ้น และก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด จัดให้มีโครงสร้างงานด ารงธรรมขึ้นภายใน
หน่วยงานและมีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
หน้าที่อื่นใดตามที่กล่าวข้างต้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายตามค าสั่งของรัฐบาลหรือ คสช. ดังกล่าว บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพ่ือให้การด าเนินการตอบสนองข้อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องอ่ืน
ใดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอันจะ
เกิดประสิทธิภาพในเชิงรุก รวมทั้งเป็นการป้องกัน ป้องปรามหรือแก้ไขปัญหากรณีการกระท าผิดวินัยของบุคลากร
ในสังกัดอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงก าหนดโครงสร้างและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามภารกิจงานด ารงธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยให้มี
หน้าที่ด าเนินการตอบสนองและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์และด าเนินการอ่ืนใดซึ่งอยู่ในภารกิจหรือลักษณะ
งานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามล าดับดังนี้ 

๑. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ 
ลักษณะงานตลอดจนมีความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (กลุ่มต่างๆ )/โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อสรุปและ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรม ให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   ๑.๑ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบก ากับดูแลโรงเรียนในสังกัดแต่ละอ าเภอ/รอง 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบก ากับดูแลกลุ่ม ใน สพป.สิงห์บุรี 
   ๑.๒ ประธานกลุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่ม (กรณีจ าเป็นต้องมี) 
   ๑.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใด 
   ๑.๔ ผู้อ านวยการกลุ่มที่เก่ียวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใด 
   ๑.๕ ครูในโรงเรียนหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียน
ร้องทุกข์หรือเรือ่งอ่ืนใด 

            /๒. กรณี... 



-๒- 
๒. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ 

ลักษณะงานตลอดจนมีความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างกลุ่ม ใน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกับ
โรงเรียน ให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประกอบไปด้วย  
   ๒.๑ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบก ากับดูแลโรงเรียนในสังกัดแต่ละอ าเภอ/รอง 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบก ากับดูแลกลุ่มใน สพป.สิงห์บุรี 
    ๒.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใด  
   ๒.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มที่เก่ียวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใด 
   ๒.๔ ครูในโรงเรียนหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือเรื่องอ่ืนใด 

๓. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ 
ลักษณะงานที่โรงเรียน หรือแต่ละกลุ่มใน สพป.สิงห์บุรี สามารถด าเนินการได้เบ็ดเสร็จในขั้นตอนของโรงเรียนหรือ
แต่ละกลุ่มนั้นได้ โดยไม่ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปของคณะกรรมการ ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ 
โรงเรียนหรือแต่ละกลุ่ม ต้องด าเนินการแก้ปัญหาและตอบสนองข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมโดยทันที 
  ๔. หากในชั้นการด าเนินการ ตามกรณีข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ไม่อาจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์
หรือเรื่องอ่ืนใดให้ยุติได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอื่นใด เช่น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดวินัย ปัญหาข้อกฎหมาย
หรือข้อยุ่งยากอ่ืนใด ให้รายงานปัญหาเพ่ือให้ ผอ สพป.สิงห์บุรี พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

๕. ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) มีหน้ารับผิดชอบในการ 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอ่ืนใดเพ่ือจัดส่งและหรือประสานงานให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑                
ถึงข้อ ๓ ด าเนินการตามหน้าที่ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับชั้น ตลอดจนจัดท าสารบบ/สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และรายงานผลการด าเนินการให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ทราบตามห้วงเวลา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      สมศักดิ์ ศรีรักษา 
           (นายสมศักดิ์ ศรีรักษา) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

 

 

หมำยเหตุ: ค าสั่งนี้เป็นการก าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบไว้ในเบื้องต้น ในกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางของ 
สพป.สิงห์บุรี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือโรงเรียน สามารถก าหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม 

 


