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คำนำ
การร้องเรียน เป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตระหนักและให้ความสาคัญ
กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอน
กระบวนการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการตอบสนองข้อร้องเรียน เพื่อให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใช้อ้ า งอิง และถื อปฏิ บั ติไ ปในแนวทางเดี ยวกั น และเพื่ อประโยชน์ใ นการจัด การหรื อตอบสนอง
ข้อร้ องเรียน ร้ องทุกข์ ให้ มีความรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของโรงเรีย นในสั งกัดและเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ตลอดจนผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากมี
ข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กันยายน ๒๕๕๙
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เอกสำรภำคผนวก
๑. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. แบบรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
(เอกสารหมายเลข ๒)
๓. ตัวอย่าง (แบบฟอร์ม) ขั้นตอนกระบวนการ การดาเนินการเรื่องร้องเรียน (เอกสารหมายเลข ๓)
๔. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวน เรื่องราว
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
(เอกสารหมายเลข ๔)
๕. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ ๓๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง กาหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตามภารกิจงานดารงธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สั่ง ณ วันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๗
(เอกสารหมายเลข ๕)

๑. บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ได้กาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และมาตรา ๕๙ กาหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับ แจ้ งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นสิ ทธิที่ รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียนและการได้รับข้อมูลหรือคาชี้แจงจากการร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว และปัจจุบัน
มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองในประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗
ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังกล่าว และมาตรา ๓๘ ได้กาหนดให้ส่วนราชการใด ที่ได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้ และมาตรา ๓๙ ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ให้ มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของส่วนราชการเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และมาตรา ๔๑ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่ได้รั บคาร้องเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมี
ข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณี
ที่มีที่อยู่ ของบุ คคลนั้ น ให้แจ้ งให้ บุ คคลนั้น ทราบผลการดาเนินการด้ว ย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่ านทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อ
หรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ผู้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ได้กาหนดให้ส่วนราชการที่มี
อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้าซ้อน หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของส่ ว นราชการอื่น หรื อไม่ เพื่อดาเนิ น การปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมโดยเร็ว ต่ อไป และในกรณีที่ได้รับการ
ร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด หรือ
ความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ ได้กาหนดให้ผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ
หรือจาเป็น ต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยี ยวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยข้อ ๒๓ ได้กาหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการ

-๒ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้กาหนดให้
ส่วนราชการทีไ่ ด้รับคาร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่
ที่ปรากฏในคาร้องทุกข์หรือกระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
นอกจากนี้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ได้กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างงานดารงธรรมขึ้นภายในหน่วยงานและ
มีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลักเกณฑ์ โดยได้
จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน กาหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยกาหนดให้
กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) เป็นศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน และเป็นเจ้าหน้าที่ประจา
ศูนย์รับข้อร้องเรียน มีการกาหนดช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กาหนดประเภท
และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กาหนดวิธีการเก็บรักษา
ความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ การจัดทา
สถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน ICT
กรณีที่ต้องจัดทาหรือดาเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒) เพื่อให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ ชั้น ผู้กากับดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหรือมีส่วนร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๓) เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ ตลอดจนการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
๔) เพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
๓. ประโยชน์ที่ได้รับ
๑) ปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ได้ รั บ การตอบสนองแก้ ไ ขด้ ว ยความ รวดเร็ ว เป็ น ธรรม
มีประสิทธิภาพ และเป็นการตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้
๒) หน่วยงานมีกลไกในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในหน่วยงานอย่างมีทิศทางและเป็ นรูป ธรรม อันจะส่งผลดีต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

-๓๔. นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กำรตอบสนองข้อร้องเรียน หมายความว่า การสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียน การให้คาปรึกษาแนะนา การแก้ไขปัญหา การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรณี หรือการแจ้ง การให้ การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
ข้อร้ องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้ รั บบริการจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิ งห์ บุรีห รือ
โรงเรียนในสังกัด หรือผู้ที่พบเห็นการกระทา ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานของเจ้า หน้าที่ใน
สั ง กั ด ทั้ ง ในเรื่ อ งความบกพร่ อ ง ความล่ า ช้ า ความไม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บกฎหมาย ความไม่ โ ปร่ ง ใส และ
ไม่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากช่องทางอื่นหรือส่วนราชการอื่น ส่งมาให้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน อาจแยกประเภทตามลักษณะของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้แก่
๑) เรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในสังกัด
๒) เรื่องร้องเรียนอันเกิดจากความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเรื่องอื่นใดในเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
๓) เรื่องร้องเรียนในลักษณะการแจ้งข้อมูลเบาะแส ซึ่งการแจ้งข้อมูลเบาะแสดังกล่าวอาจมี
ที่มาจากการที่ผู้ นั้ นได้รั บ ผลกระทบโดยตรง หรือไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ต้องการให้ ห น่ว ยงานได้รับรู้
เพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ผู้รับบริกำร หมายถึง เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หรือโรงเรียนในสังกัด
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง ทางบวกและทางลบ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
จากการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และหรือโรงเรียนในสังกัด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
ให้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การจั ด การข้ อ ร้ องเรี ยนหรื อเจ้ า หน้า ที่ ผู้ ประสานงานเกี่ ย วกับ การจั ด การข้ อ ร้ องเรี ย น
ของโรงเรี ย นในสั ง กัด แต่ ล ะแห่ ง และกรณีข องส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสิ ง ห์ บุ รี หมายถึ ง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและนิติการ
คณะกรรมกำร หมายถึง คณะกรรมการตอบสนองข้อร้องเรียนซึ่งได้รับแต่งตั้งตามที่กาหนด
ในโครงสร้างงานดารงธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หรือกรณีการร้องเรียนต่อ
สถานศึกษาในสังกัดแต่ละแห่ ง หมายถึง ผู้ที่ผู้ บังคับบัญชามอบหมายให้มีห น้าที่สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือดาเนินการอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย กรณีที่มีการร้องเรียนแต่ละครั้ง
กำรติดตำมประเมินผล หมายความว่า
๑) การติดตามเรื่องร้องเรียน
๒) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการแจ้งเตือน
๓) การประเมินผลจัดการข้อร้องเรียน

-๔๕. ช่องทำงกำรติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคาชมเชย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ได้ที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ)
๒) จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ถนน
สิงห์บุรี - อ่างทอง ตาบลบางพุทรา อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๖๐๐๐
๓) ตู้รับฟังความคิดเห็นของสานักงาน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี)
๔) ทางเว็บไซด์ของสานักงาน ที่ www.singarea.moe.go.th (มุมอัตโนมัติ)
๕) ช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์บริการ
ประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานภายนอกอื่นใด เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค หรือสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสิงห์บุรี (กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
๖. กระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
กระบวนการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และโรงเรียนในสังกัด มีขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
๑) เมื่ อ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ไม่ ว่ า จะเป็ น กรณี
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นจัดส่ง
ให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน พิจารณาว่าเป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพารายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ (รายละเอียดภาคผนวก) โดยให้
เจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การตามที่ เ ห็ น สมควร
โดยไม่ชักช้า เช่น การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
๒) ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการภายใน ๒ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
บันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้สั่งการประการใดตามวรรคแรก ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรื อ หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานที่ ส่ ง ต่ อ เรื่ อ งทราบเบื้ อ งต้ น ถึ ง การได้ รั บ เรื่ อ ง
แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงชื่อหมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้วย โดยให้ดาเนินการในกรณีนี้ภายใน ๑ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริการ หรือดาเนินการอื่นใดตามประเด็น
ร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะทางานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง

-๕แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน หรือดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งหรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะทางานไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสม
แต่ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๔) เมื่อคณะกรรมการหรือคณะทางานได้ดาเนินการตาม ๓) แล้วเสร็จแล้ว ให้เสนอผลการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ผลการด าเนิ น การ ความเห็ น ของคณะกรรมการ พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีที่มอบหมายให้แก้ไขปัญหาให้รายงานผลการแก้ไขปัญหา
พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับรายงานผลจากคณะกรรมการหรือคณะทางาน
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานตรวจเสนอรายงานผลดั ง กล่ า ว พร้ อมด้ ว ยความเห็ น
ประกอบการพิ จ ารณาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา กรณี ห ากเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วมี มู ล เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย
ต้องพิจารณาดาเนินการทางวินัย กรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดาเนิ นการตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ กรณีพนักงาน
ราชการก็ให้ ดาเนิ น การตามระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ ว ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีลู กจ้า ง
ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งกฎหมาย
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็นการกระทาผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง
๕) เมื่อได้ดาเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้ว ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาทราบต่อไป โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ วันทาการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
๗. กำรติดตำมประเมินผล
ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด และหรื อ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ คคล (กลุ่ ม งานวิ นัย และนิติ ก าร) จั ด ท าข้ อมู ล สถิ ติ
เรื่ องร้องเรีย นที่ผ่านเข้ามาในระบบช่องทางต่างๆ พร้อมทั้ งปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบรายงาน
ในภาคผนวก รายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทราบทุกไตรมาส
๘. ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ : ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จ ของการตอบสนองข้อร้องเรียนที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ซึ่งจะต้อง
ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ แต่ ล ะปี ง บประมาณ โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการตอบสนองข้ อ ร้ อ งเรี ย น มี ก ารก าหนดชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหรื อหน่ ว ยงานที่เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบที่ชัดเจน จัดให้ มีช่องทางที่ห ลากหลายในการแจ้งข้อร้ องเรีย น
ของผู้ รั บ บริ การ อย่ า งน้ อย ๕ ช่องทาง มีการรวบรวมข้ อร้องเรียนและจัดทารายงานสรุปข้อ ร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และมีการประเมินผลคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ
บริ ห ารงานของหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ องตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(Good Governance)
……………………………………………………..

ภำคผนวก

(เอกสำรหมำยเลข ๑)
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
ร้องเรียนด้วยตนเอง

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
เสนอผู้บังคับบัญชา ภายใน ๑ วันทาการ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา
ภายใน ๑๕ วันทาการ/รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ

จดหมาย

ตู้รับฟังความคิดเห็นของสานักงาน

ทางเว็บไซด์ของสานักงาน
ที่ www.singarea.moe.go.th

ช่องทางอื่นๆ

ยุติ

ยุตยิ น/
แจ้งผู้รไม่้องเรี

แจ้งผู้ร้องเรียน/
หน่วยงานที่ส่งเรื่อง ทราบ

แจ้งผู้ร้องเรียน/
หน่วยงานที่ส่งเรื่อง ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

มีมูลความผิดวินัย
ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาข้อมูล สถิติ
รายงาน ผอ.สพป.สิงห์บุรี รายไตรมาส
(ตามแบบรายงาน เอกสารหมายเลข ๒)

(เอกสำรหมำยเลข ๒)
แบบรำยงำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบไตรมำสที่.........ประจำปีงบประมำณ.........................
สพป.สิงห์บุรี/ โรงเรียน..................................
ส่วนที่ ๑
จำนวนเรื่องร้องเรียน
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ที่
เดือน
(เรื่อง)
(เรื่อง)
(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
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................

(เอกสำรหมำยเลข ๓)

(เอกสำรหมำยเลข ๔)

ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบำล กท. ๑๐๓๐๐
๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑

หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับกำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั
เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด)
สิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑. บัญชีรำยชื่อมติคณะรัฐมนตรี /คำสั่งนำยกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระผิดวินัย ที่ยกเลิก
๒. สำเนำหนังสื อกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕
ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๔๑
๓ สำเนำหนังสื อสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๑
๔. สำเนำหนังสื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๔๐
เรื่ อง

เดิมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเกี่ยวกับระเบียบกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัย
และกำรรับพิจำรณำบัตรสนเท่ห์ จำนวน ๒ ฉบับ และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี เกี่ยวกับกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องทุกข์
กล่ำวโทษข้ำรำชกำร จำนวน ๑ ฉบับ ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑
สำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี พิจ ำรณำเห็ นว่ำ มติ ค ณะรั ฐมนตรี และค ำสั่ งนำยกรั ฐมนตรี เ กี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บตั ิ เ กี่ ยวกับ กำรร้ องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้ องเรี ยนกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั ดังกล่ำว ได้ถือปฏิบตั ิมำนำนแล้ว สมควรนำมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ดงั กล่ำวมำ
รวบรวม ปรับปรุ งแก้ไขและยกร่ ำงเป็ นหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิในเรื่ องนี้ ใหม่ ให้มีควำมสมบูรณ์อยูใ่ นฉบับเดียวกัน
โดยมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีข้ นั ตอนกำรปฏิบตั ิที่ละเอียดชัดเจน สะดวกในกำรอ้ำงอิงและ
เหมำะสมในกำรถือปฏิบตั ิ สำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี จึงได้นำหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับกำรร้ องเรี ยน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินัย ตำมมติคณะรัฐมนตรี และ
คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ดงั กล่ำว มำกำหนดขึ้นใหม่ ซึ่ งกระทรวงมหำดไทย สำนักงำน ก.พ.และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎี กำได้เ สนอควำมเห็ นมำเพื่อประกอบกำรพิจ ำรณำของคณะรั ฐมนตรี ด้ว ย และสำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี

ได้พิจำรณำควำมเห็ นดังกล่ำวแล้ว เห็นสมควรปรั บปรุ งมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ดงั กล่ำว โดยพิจำรณำ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั ขึ้นใหม่ ดังนี้
๑. เมื่อผูบ้ งั คับบัญชำได้รับเรื่ องรำวกล่ำวโทษข้ำรำชกำร ในเบื้องต้น ให้ถือเป็ นควำมลับทำงรำชกำร
หำกเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณี แวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่ นอน
เท่ำนั้น
๒. ส่ งส ำเนำเรื่ องรำวกล่ ำ วโทษข้ ำ รำชกำรโดยปิ ดชื่ อ ผู ้ ร้ อ งเรี ยนหรื อส ำเนำบั ต รสนเท่ ห์
ให้ผูบ้ งั คับบัญชำของผูถ้ ูกกล่ำวโทษทำกำรสื บสวนทำงลับว่ำมีมูลควำมจริ งเพียงใด หรื อไม่ ถ้ำเห็ นว่ำกรณี ไม่มีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินยั จึงจะยุติเรื่ องได้ ทั้งนี้ ให้รีบดำเนินกำรให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว แล้วรำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำที่ได้รับ
เรื่ องรำวทรำบ
๓. ให้ผบู้ งั คับบัญชำที่เป็ นผูไ้ ด้รับเรื่ องรำวฯ แจ้งให้ผรู้ ้องเรี ยนทรำบในทำงลับ หลังจำกที่ได้รับเรื่ องรำว
ร้องทุกข์ และภำยหลังกำรสื บสวนในเวลำอันสมควร
๔. ถ้ำปรำกฏว่ำ มีควำมจริ งอันเป็ นกรณี ควำมผิดทำงกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ดำเนิ นคดี ทำงอำญำ
ถ้ำปรำกฏมี มูล ควำมจริ งเป็ นกรณี ค วำมผิ ดทำงวินัย ให้ดำเนิ นกำรสอบสวน หรื อตั้งกรรมกำรสอบสวนไปตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน
๕. ให้ผบู ้ งั คับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้องและพยำนอย่ำให้ตอ้ งรับภัยหรื อควำม
ไม่ชอบธรรม ซึ่งอำจเนื่องมำจำกกำรร้องเรี ยนหรื อกำรเป็ นพยำนนั้น
๖. ในกำรดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนสื บสวนในทำงลับเพื่อหำข้อเท็จจริ ง หำกเจ้ำหน้ำที่ผสู้ ื บสวนในทำงลับ
ได้กระทำละเมิดต่อข้ำรำชกำรผูถ้ ูกกล่ำวโทษหรื อบุคคลภำยนอก และควำมเสี ยหำยดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรกระทำในหน้ำที่
แม้มิได้กระทำโดยจงใจหรื อประมำทเลิ นเล่ออย่ำงร้ ำยแรง หน่ วยงำนต้องรั บผิ ดชดใช้ค่ ำสิ นไหมทดแทนแก่ ผูเ้ สี ยหำย
ตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙
จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำต่อไป ควำมละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยนี้
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึ กษำเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๔๑ ลงมติวำ่
๑. อนุ มัติ ใ ห้ ย กเลิ ก ค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง
กำรสอบสวนเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ ำ วโทษ
ข้ำรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหำคม ๒๔๙๖ เรื่ อง ระเบียบกำรสอบสวนเรื่ องรำวร้องกล่ำวโทษ
ข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๐๒ เรื่ อง บัตรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ ฉบับ
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรและกำรสอบสวน
เรื่ องรำวร้องเรี ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระทำผิดวินยั ตำมที่สำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี เสนอ โดยปรับปรุ งข้อ ๕
เป็ นว่ำ "ให้ผูบ้ งั คับบัญชำใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ ครองผูร้ ้อง พยำน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในกำรสื บสวน

สอบสวน อย่ำให้ตอ้ งรับภัยหรื อควำมไม่ชอบธรรม ซึ่ งอำจเนื่องมำจำกกำรร้องเรี ยน กำรเป็ นพยำน หรื อกำรให้ขอ้ มูลนั้น”
และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนยืนยันมำ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนรำชกำรในสังกัดทรำบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสู ง
(ลงชื่อ) วิษณุ เครื องำม
(นำยวิษณุ เครื องำม)
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี

สำนักบริ หำรงำนสำรสนเทศ
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕
โทรสำร ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕

(เอกสำรหมำยเลข ๕)

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี
ที่ ๓๓๖/๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบตำมภำรกิจงำนดำรงธรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสิงห์บุรี
----------------------------------------------ด้วย ตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขึ้น โดยให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ให้บริ การข้อมูล ข่าวสารและอื่นๆ ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สิงห์บุรีขึ้น และกาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด จัดให้มีโครงสร้างงานดารงธรรมขึ้นภายใน
หน่วยงานและมีการกาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ
หน้าที่อื่นใดตามที่กล่าวข้างต้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายตามคาสั่งของรัฐบาลหรือ คสช. ดังกล่าว บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อให้การดาเนินการตอบสนองข้อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องอื่น
ใดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอันจะ
เกิดประสิทธิภาพในเชิงรุก รวมทั้งเป็นการป้องกัน ป้องปรามหรือแก้ไขปัญหากรณีการกระทาผิดวินัยของบุคลากร
ในสังกัดอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงกาหนดโครงสร้างและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามภารกิจงานดารงธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยให้มี
หน้าที่ดาเนินการตอบสนองและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์และดาเนินการอื่นใดซึ่งอยู่ในภารกิจหรือลักษณะ
งานตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบและกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามลาดับดังนี้
๑. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ
ลักษณะงานตลอดจนมีความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (กลุ่มต่างๆ )/โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปและ
แนวทางการแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรม ให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
๑.๑ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบกากับดูแลโรงเรียนในสังกัดแต่ละอาเภอ/รอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบกากับดูแลกลุ่ม ใน สพป.สิงห์บุรี
๑.๒ ประธานกลุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่ม (กรณีจาเป็นต้องมี)
๑.๓ ผู้อานวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใด
๑.๔ ผู้อานวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใด
๑.๕ ครูในโรงเรียนหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียน
ร้องทุกข์หรือเรือ่ งอื่นใด
/๒. กรณี...

-๒๒. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ
ลักษณะงานตลอดจนมีความยุ่ งยากซับ ซ้อนที่ต้องแก้ไขปัญหาร่ว มกันระหว่างกลุ่ ม ใน สพป.สิงห์ บุรี ร่ว มกับ
โรงเรียน ให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประกอบไปด้วย
๒.๑ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบกากับดูแลโรงเรียนในสังกัดแต่ละอาเภอ/รอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบกากับดูแลกลุ่มใน สพป.สิงห์บุรี
๒.๒ ผู้อานวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใด
๒.๓ ผู้อานวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใด
๒.๔ ครูในโรงเรียนหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือเรื่องอื่นใด
๓. กรณีร้องเรียนร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาอยู่ในภารกิจหรือ
ลักษณะงานที่โรงเรียน หรือแต่ละกลุ่มใน สพป.สิงห์บุรี สามารถดาเนินการได้เบ็ ดเสร็จในขั้นตอนของโรงเรียนหรือ
แต่ล ะกลุ่ มนั้ น ได้ โดยไม่ต้ องดาเนิ น การตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูป ของคณะกรรมการ ตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒
โรงเรียนหรือแต่ละกลุ่ม ต้องดาเนินการแก้ปัญหาและตอบสนองข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมโดยทันที
๔. หากในชั้นการดาเนินการ ตามกรณีข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ไม่อาจแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือเรื่องอื่นใดให้ยุติได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอื่นใด เช่น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดวินัย ปัญหาข้อกฎหมาย
หรือข้อยุ่งยากอื่นใด ให้รายงานปัญหาเพื่อให้ ผอ สพป.สิงห์บุรี พิจารณาในขั้นตอนต่อไป
๕. กาหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานวินัยและนิติการ) มีหน้ารับผิดชอบในการ
พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ใดเพื่ อ จั ด ส่ ง และหรื อ ประสานงานให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ๑
ถึงข้อ ๓ ดาเนินการตามหน้าที่ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลาดับชั้น ตลอดจนจัดทาสารบบ/สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และรายงานผลการดาเนินการให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ทราบตามห้วงเวลา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สมศักดิ์ ศรีรักษา
(นายสมศักดิ์ ศรีรักษา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมำยเหตุ: คาสั่งนี้เป็นการกาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบไว้ในเบื้องต้น ในกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางของ
สพป.สิงห์บุรี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือโรงเรียน สามารถกาหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม

