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ค ำน ำ 

  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นการ
จัดท าข้ึนเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือ
สาธารณชน และจัดให้มีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อผู้ร้องเรียนอย่า งเหมาะสม คู่มือการจัดการ               
ข้อร้องเรียนนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน                
ซึ่งจะแบ่งเป็น แต่ละข้ันตอนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และการรายงานผลสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต                
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน หรือประชาชนผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก หากมี
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป  
และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้คู่มือนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้ 
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คู่มือการจัดการข้อร้องเรยีนทั่วไป 
และร้องเรียนการทุจริต 

 
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

การจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการ
ใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกีย่วกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน                   
หรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ มาตรา ๔๑ ในกรณีส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ
ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของ
บุคคลนั้น ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของส่วนราชการด้วยกันก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่อยู่ของ               
ผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

ดังนั้น การจัดท าคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนนี้ จึงด าเนินการจัดท าเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทาง
ต่างๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 
๒. ขอบเขต (Scope)  
 คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการจัดการข้อร้องเรี ยนต่างๆ วิธีด าเนินการจัดการ             
ข้อร้องเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละข้ันตอนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ตั้งแต่ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การรายงานผล สรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน                          
แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
 
๓. ค าจ ากัดความ (Definition) 
 ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
 สถานศึกษา หมายความว่า โรงเรียนของรัฐและเอกชนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
 ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และผู้อ านวยการโรงเรียน  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้รับผิดชอบ                  
การด าเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน 



 

 หน่วยงานส่งผ่านข้อร้องเรียน หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ        
ซึ่งได้แจ้งหรือส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พิจารณา
ด าเนินการ  
 ผู้ร้องเรียน หมายความว่า ประชาชนทั่วไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ผู้รับบริการอื่นๆ ซึ่งส่งหรือแจ้งข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ 
 ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และให้หมายความรวมถึง            
การให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 การตอบสนอง หมายความว่า การที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ หรือ
สถานศึกษาได้ให้ข้อมูลการด าเนินการ เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานส่งผ่าน
ข้อร้องเรียน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับข้อร้องเรียน 
 การด าเนินการ หมายความว่า การที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ หรือ
สถานศึกษา ได้มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ช้ีแจงผลการตรวจสอบหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงซึ่งมีผลสรุปเป็นที่ยุติ การลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไข            
ปัญหา การประชุมปรึกษาหารือหรือหาทางออกของการแก้ไขปัญหาร่วมกันของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง หรือกรณี
การกระท าของเจ้าหน้าที่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือน หรือการลงโทษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ 
เป็นต้น 
 การด าเนินการจนได้ข้อยุติ หมายความว่า ข้อร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของ             
ผู้ร้องทั้งหมดหรือบางส่วน หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสมแล้ว 
หรือไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น พ้นวิสัยการด าเนินการ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ หรือข้อร้องเรียน
ไดส้่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว รวมทั้งข้อร้องเรียนที่ผู้บังคับบัญชา            
สั่งระงับการพิจารณาหรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ
แต่ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งค าแนะน าหรือข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยด าเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงด าเนินการอยู่แล้ว เป็นต้น 

๔. หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  
๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ สั่งการ มอบนโยบาย 

และพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒. ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้ากลุ่ม พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตามแก้ไขปัญหา             

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผลการตรวจสอบและ

ติดตามผลการแก้ไขปัญหา 
๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
๕.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

          ๑. ผู้บัง คับบัญชา มีบัญชามอบหมายหรือสั่ งการให้กลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณาจัดการ                      
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          ๒. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนและลงทะเบียนเลขรับตามระบบงานสารบรรณ 

๒ 



 

          ๓. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มอบหมายงานข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (เจ้าของเรื่องเดิม) พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๔. การพิจารณาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งข้อร้องเรียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่งผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการหรือพนักงานในสถานศึกษา            
ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ  
 ๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเอกสารประกอบ 
หรือพยานหลักฐานที่มีความเช่ือมโยงกับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยการศึกษา วิเคราะห์ทั้งข้อเท็จจริงและ             
ข้อกฎหมาย เพื่อเสนอความเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย ให้แก่             
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
หรือแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือแจ้งหน่วยงาน
อื่นของรัฐพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี 
 ๖. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้พิจารณาข้อร้องเรียนตามข้อ ๕ แล้ว หากเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ กล่าวหาผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ที่สั่งการตามมติของ 
กศจ. ให้แจ้งให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณา  
  ๗.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จะไม่รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                 
ไว้พิจารณา หากข้อร้องเรียนมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
  ๗.๑ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      
  ๗.๒ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
  ๗.๓ ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
  ๗.๔ บัตรสนเท่ห์ เว้นแต่จะได้ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น  
  ๗.๕ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผล                  
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เป็นดุลพินิจของผู้บั งคับบัญชาว่าข้อร้องเรียนใด                  
จะรับไว้พิจารณาไดห้รือไม่ เฉพาะกรณีๆ ไป 
 ๘. ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาข้อร้องเรียนตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
บันทึกรายงานเสนอข้อร้องเรียนต่อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อร้องเรียน โดยก าหนดรูปแบบการรายงาน ดังนี้  
 ๘.๑ สรุปเรื่อง เป็นการกล่าวน าช่ือผู้ร้องเรียน สถานภาพ อาชีพ สถานปฏิบัติงาน มูลเหตุแห่ง               
การร้องเรียน ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่จ าเป็นอื่นๆ  
 ๘.๒ ความเห็น การปรับข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเข้ากับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
เสนอความเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีกรณีต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือ               
ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้ีแจงข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ              
การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นไว้ด้วย  พร้อมทั้งจัดท าร่างหนังสือแจ้ง

๓ 



 

สถานศึกษาและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ลงนามไปในคราวเดียวกัน 
 ๘.๓ ข้อเสนอพิจารณา กรณีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเห็นชอบตามข้อ ๘.๒ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จะลงนามในบันทึกรายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี หากเป็นข้อร้องเรียน/          
ร้องทุกข์ ที่เห็นควรยุติเรื่องให้ระบุเหตุผลที่เสนอยุติข้อร้องเรียนไว้ด้วย 
 ๙. เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพิม่เติมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ค าช้ีแจง 
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
  ๙.๑ ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือแจ้งให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช้ีแจงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
  ๙.๒ ข้อเท็จจริงครบถ้วนเพียงพอที่จะด าเนินการจนได้ข้อยุติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                  
สรุปเรื่อง พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑             
ผ่านผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลตามล าดับ  
 ๑๐. หากเป็นข้อร้องเรียนที่ได้มีการยื่นโดยตรงต่อรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมาย หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องส่งข้อร้องเรียนให้ส านักงานพิจารณา ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาและ                  
การด าเนินการที่ได้ข้อยุติ ต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เว้นแต่เป็นเรื่องที่รัฐมนตรี 
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาสั่งยุติข้อร้องเรียน ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑             
เสนอความเห็นไปยังรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ 
 

๕.๒ แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 
 

 
                                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ 
                                                   มอบหมายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและคดี
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์เร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งให้
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สถานศึกษาชี้แจง
ข้อเท็จจริงพร้อมเอกสาร

หลักฐาน 

เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ 
ข้อกฎหมาย ข้อร้องเรียน และ

ค าชี้แจงของสถานศึกษา      
และท าความเห็น 

 

ผู้อ านวยการเขตฯ 
พิจารณาสั่งการ 

เห็นด้วย 

แจ้งผลการ
พิจารณาให้

ผูเ้ก่ียวข้องทราบ 

ขอให้สถานศึกษา
ชี้แจงข้อเท็จจริง

เพิ่มเติม 

ไม่เห็นด้วย 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
และท าความเห็น 

แจ้งผลการ
พิจารณาให้

ผู้เก่ียวข้องทราบ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตฯพิจารณาสั่งการ 

สิ้นสุด 

๕ 



 

 
๖. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control)  
    ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีมาตรฐานงานที่ต้องค านึงถึง ดังนี้ 

 
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มาตรฐาน/ คุณภาพ/ ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ผู้อ านวยการส านัก/หัวหน้ากลุม่ 
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ภายใน ๓ วัน 

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ขั้นตอนท่ี ๒ เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์เรื่อง
ร้องเรียนและสง่ใหส้ถานศึกษาช้ีแจงภายใน ๑๕ วัน 

ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี ๓ เจ้าหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ 
ข้อกฎหมาย ข้อร้องเรียน และค าช้ีแจงของ
สถานศึกษา และท าความเห็นเสนอผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต ๑ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการช้ีแจงและ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน 

เอกสารมีความครบถ้วน ถูกต้อง และด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนท่ี ๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตอบสนองต่อผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๗. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  
    ๗.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    ๗.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ๗.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
    ๗.๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  
    ๗.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
    ๗.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 

๘. แบบฟอร์มท่ีใช้ (Forms)  
    ๘.๑ แบบร้องเรียน 
    ๘.๒ บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน  
    ๘.๓ บันทึกข้อความของกลุ่มกฎหมายและคดีรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
    ๘.๔ หนังสือภายนอกแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการ 
 

๙. การควบคุมเอกสาร (Record of Documents)  
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บรักษา 
เรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที ่ กลุ่มกฎหมายและคด ี ๑๐ ป ี แฟ้มเอกสาร 

 
 
 
 

๖ 



 

๑๐. ข้อมูลสารสนเทศ/ ฐานข้อมูล ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

     ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริต 
 
๑. ข้อมูลสารสนเทศ/ ฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข ์
๒. ข้อมูลได้มาจาก (แหล่งข้อมูล) ผู้ร้องเรียน สถานศึกษา 
๓. รายการข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ ประกอบด้วย ช่ือ - นามสกลุ 

สถานศึกษา เรื่องที่ร้องเรียน ประเภทเรื่องทีร่้องเรียน วัน เดอืน ปี ที่มีการ
ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. รูปแบบรายงานที่ต้องการจาก   
    ข้อมูล/ฐานข้อมูล 

สามารถสืบค้นและสรุปข้อมูลผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ดังนี ้
๑. จ าแนกตามสถานที่ตัง้ของสถานศึกษา  
๒. จ าแนกตามประเภทเรือ่งร้องเรียน 
๓. จ าแนกตามปี พ.ศ. 

 
 

๑๑. ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
 
  

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์  
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต  ๑ 
ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เป็นจ านวนมาก โดย
สาเหตุของการร้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ปรากฏว่า
ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนยังไม่ได้จัดเก็บรวมรวมเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน อีกทั้งไม่มีการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสถิติของ
สถานศึกษาที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการก าหนดแผนงานหรือ
วางนโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นต้องจัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบ 

 
๑๒. ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
      ๑๒.๑ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เว็บไซต์ 
www.srb1.go.th 
      ๑๒.๒ ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      ๑๒.๓ ท าเป็นหนังสือส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เลขที่ ๔๓๗/๓ ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
๑๘๐๐๐ 
      ๑๒.๔ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๑ ๔๖๖๒๐๙๕  
      ๑๒.๕ โทรสาร หมายเลข ๐๓๖ ๓๕๑๗๙๘ 

 

๗ 

http://www.srb1.go.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตัวอย่างการเขียนหนังสือร้องเรียนท่ัวไป 

และร้องเรียนการทุจริต 
                                                                                         วัน.........เดือน...............พ.ศ........... 

ช่ือ/นามสกลุ ผู้รอ้งเรียน/ร้องทกุข์.................................................................................................................... .... 
เลขบัตรประชาชน.............................................................................................................. .................................. 
บ้านเลขที่................หมู่..........ถนน........................แขวง/ต าบล..............................เขต/อ าเภอ...........................                                                 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์........................... ..โทรศัพท์............................................................. 
E-Mail………………………… 

เรื่องท่ีท่านร้องเรียน/รายละเอียด 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

พยาน/หรือผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 

ท่านประสงค์จะให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ด าเนินการหรือช่วยเหลืออะไร 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูร้้องเรียน 
                                                           (........................................................) 

 
 



 

 
บันทกึการรบัเรื่องรอ้งเรียน 

หน่วยงาน........................................................................................ 

                            

   วันท่ีรับ............................................................เลขรับท่ี............................................................ 

    ช้ันความลับ              ลับ                 ไม่ลับ 
 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ..........................................................................................(กลุ่มงานหรือฝ่ายที่รบัผิดชอบ) 
 

ผู้ร้องเรียน          แจ้งช่ือ..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... .... 
                      ที่อยู่............................................................................................................................................ 
                            ............................................................................................................................................. 
                       หมายเลขประจ าตัวประชาชน............................................................................................... ..... 
                       มีความประสงค์ขอใหป้กปิดช่ือ 
 

ช่องทางการร้องเรียน             ตนเอง                 ไปรษณีย์/จดหมาย                 โทรศัพท ์
 
                                        โทรสาร               เว็บไซต์ 
 

ประเภทการร้องเรียน             ร้องเรียนเจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงาน                        ร้องเรียนการใหบ้รกิาร 
                                        ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย                  อื่นๆ 
 

เรื่อง : ............................................................................................................................. .........................................                                    

 
รายละเอียด : 
 
สิ่งท่ีต้องการแก้ไข : 
 
เอกสารแนบ : (ถ้ามี) 
              

         โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรบัภัยหรือความไม่ชอบธรรม 
          อันเนื่องจากการรอ้งเรียนนี ้
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี           รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ทราบ 
                               แจ้งหน่วยงานที่รบัผิดชอบหรือเกี่ยวข้องทราบ 
                                แจ้งยุติเรื่อง  เนื่องจาก............................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
   
 ลงช่ือ..................................................ผูร้้องเรียน                   ลงช่ือ...................................... ........ผูร้ับเรือ่ง 
        (...............................................)                                      (............................................) 



 

 
 

               บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
                                              ให้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 
                                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ กลุ่มงาน.............................................................        
ท่ี                             วันท่ี ...................................................................            

เรื่อง   รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนท่ัวไปและร้องเรียนการทุจริต  

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  

  เรื่องเดิม 
  ตามหนังสือที่........................................นาย/นาง.......................................................ผูร้อ้งเรยีน 
กล่าวหา/ร้องเรียนเกี่ยวกับ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอให้ด าเนินการ.............................................................................................................................. 
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  กลุ่มงาน(ที่รับผิดชอบ)...................................... ได้พิจารณาแล้ว ผลการด าเนินการตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏว่า........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
รายละเอียดดังแนบ 

  ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ข้อพิจารณา 

  กลุ่มงาน(ทีร่ับผดิชอบ) พิจารณาแล้ว เห็นว่า.............................................................................. 

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

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนทราบตามเอกสารที่แนบ 

ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือตอบผู้ร้องเรียน   

 
 

(........................................) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที ่

 



 

                          หนังสือราชการ ตอบผู้ร้องเรียน 
 

 

 
ที่ ศธ ๐๔๑๕๕/              ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา              
                                                                        สระบรุี เขต ๑ ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมืองสระบรุ ี
                                                                        จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ 

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

เรื่อง  .......เรื่องรอ้งเรียน.............. 

เรียน  ..................ผู้ร้องเรียน............... 

อ้างถึง   .........หนังสือร้องเรียน..................................................   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ................ถ้ามี..............................................................  

                ตามหนังสือที่อ้างถึง...ข้อร้องเรียนโดยสรุปและวัตถุประสงค์การร้องเรียน.......................................... 
.......................................................................................................................................ความละเอยีดแจ้งแล้วนั้น 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พิจารณาและด าเนินการตรวจสอบแล้ว                   
ขอเรียนว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                    ขอแสดงความนับถือ 
                      
 
 
 
 
 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล   
โทร. ๐๘ ๑๔๖๖ ๒๐๙๕ 
โทรสาร ๐  ๓๖๓๕ ๑๗๙๘  
 
 
 
 
 
    



 

                     แบบรายงานการจัดการข้อร้องเรียนท่ัวไปและร้องเรียนการทุจริต 
                                        ประจ าปีงบประมาณ........................ 
                            ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑      
 
ส่วนท่ี ๑          
ท่ี เดือน เรื่องร้องเรียน ผลการด าเนินการ จ านวน 

 ตุลาคม    
 พฤศจิกายน    
 ธันวาคม    
 มกราคม    
 กุมภาพันธ์    
 มีนาคม    
 เมษายน    
 พฤษภาคม    
 มิถุนายน    
 กรกฎาคม    
 สิงหาคม    
 กันยายน    
 
ส่วนท่ี ๒ 
๑)ปัญหา.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
..............................................................................................................................................................................  
๒)ข้อเสนอแนะ.....................................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
         …………………………….…………เจ้าหน้าที่ 
                                                                              (..........................................) 
        ต าแหน่ง............................... 

 
 
 
 
 
 
 



 

ที่  นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘    

  
 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
     ท  ำเนียบรัฐบำล กท. ๑๐๓๐๐ 

๒๕  ธันวำคม  ๒๕๔๑ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และ กำรสอบสวนเร่ืองรำว       

ร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัย 
เรียน (เวยีนกระทรวง   ทบวง  กรมและจงัหวดั)   

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย ๑.   บญัชีรำยชื่อมติคณะรัฐมนตรี/ค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษ 

   ขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระผิดวนิัย  ที่ยกเลิก 
๒.  ส ำเนำหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  

 ลงวนัที่  ๑ กรกฎำคม  ๒๕๔๑ 

๓   ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวนัที่  ๔ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๑ 
๔.  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  

 ลงวนัที่  ๑๖  ธันวำคม  ๒๕๔๐ 

เดิมคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเก่ียวกบัระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัย 
และกำรรับพิจำรณำบตัรสนเท่ห์  จ ำนวน  2  ฉบบั  และค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์
กล่ำวโทษขำ้รำชกำร   จ ำนวน  ๑ ฉบบั  ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย ๑ 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำ  มติคณะรัฐมนตรีและค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีเก่ียวกับ
หลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษ
ขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัยดงักล่ำวไดถ้ือปฏิบตัิมำนำนแลว้ สมควรน ำมติคณะรัฐมนตรีและค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำวมำ
รวบรวม  ปรับปรุงแกไ้ขและยกร่ำงเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิในเร่ืองน้ีใหม่ ให้มีควำมสมบูรณ์อยู่ในฉบบัเดียวกัน  

โดยมีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง มีขั้นตอนกำรปฏิบตัิที่ละเอียดชดัเจน สะดวกในกำรอำ้งอิงและ 
เหมำะสมในกำรถือปฏิบตัิ  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงไดน้ ำหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกับกำรร้องเรียน
กล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผดิวนิัย ตำมมติคณะรัฐมนตรีและ
ค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำว มำก ำหนดขึ้นใหม่ ซ่ึงกระทรวงมหำดไทย  ส ำนักงำน ก.พ.และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำไดเ้สนอควำมเห็นมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีดว้ย  และส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 



 

ไดพ้ิจำรณำควำมเห็นดงักล่ำวแลว้  เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีดงักล่ำว โดยพิจำรณำ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและค ำส่ังนำยกรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้งทั้ง ๓ ฉบบั และก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกับ 
กำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัยขึ้นใหม่  ดงัน้ี 

๑.  เม่ือผูบ้งัคบับญัชำไดรั้บเร่ืองรำวกล่ำวโทษขำ้รำชกำรในเบื้องตน้ ให้ถือเป็นควำมลบัทำงรำชกำร  
หำกเป็นบตัรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลกัฐำน กรณีแวดลอ้มปรำกฏชดัแจง้  ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอน
เท่ำนั้น 

๒. ส่งส ำ เนำเ ร่ืองรำวกล่ำวโทษข้ำรำชกำรโดยปิดชื่อผู ้ร้อง เรียนหรือส ำเนำบัตรสนเท่ ห์                             
ให้ผูบ้งัคบับญัชำของผูถู้กกล่ำวโทษท ำกำรสืบสวนทำงลบัวำ่มีมูลควำมจริงเพียงใด หรือไม่  ถำ้เห็นวำ่กรณีไม่มีมูลที่ควร 
กล่ำวหำวำ่กระท ำผิดวนิัย จึงจะยุติเร่ืองได ้ทั้งน้ี ให้รีบด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จโดยเร็ว แลว้รำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำที่ไดรั้บ 
เร่ืองรำวทรำบ 

๓.  ให้ผูบ้งัคบับญัชำที่เป็นผูไ้ดรั้บเร่ืองรำว ฯแจง้ให้ผูร้้องเรียนทรำบในทำงลบั หลงัจำกที่ไดรั้บเร่ืองรำว 
ร้องทุกข ์ และภำยหลงักำรสืบสวนในเวลำอนัสมควร 

๔.  ถำ้ปรำกฏว่ำ มีควำมจริงอันเป็นกรณีควำมผิดทำงกฎหมำยบ้ำนเมือง ให้ด  ำเนินคดีทำงอำญำ                
ถ้ำปรำกฏมีมูลควำมจริงเป็นกรณีควำมผิดทำงวินัย ให้ด  ำเนินกำรสอบสวน หรือ ตั้ งกรรมกำรสอบสวนไปตำม          
พระรำชบญัญตัิระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน 

๕. ให้ผูบ้งัคบับญัชำใชดุ้ลพินิจส่ังกำรที่สมควรเพื่อคุม้ครองผูร้้องและพยำนอย่ำให้ตอ้งรับภยัหรือควำม 
ไม่ชอบธรรม  ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียนหรือกำรเป็นพยำนนั้น 

๖.ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสืบสวนในทำงลบัเพื่อหำขอ้เท็จจริง หำกเจำ้หน้ำที่ผูสื้บสวนในทำงลบั 
ไดก้ระท ำละเมิดต่อขำ้รำชกำรผูถู้กกล่ำวโทษหรือบุคคลภำยนอก และควำมเสียหำยดงักล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำในหน้ำที่ 
แมม้ิไดก้ระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง  หน่วยงำนตอ้งรับผิดชดใช ้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหำย
ตำมหลกัเกณฑ์ในพระรำชบญัญตัิควำมรับผิดทำงละเมิดของเจำ้หน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป  ควำมละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยน้ี 

คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษำเมื่อวนัที่ ๒๒  ธันวำคม  ๒๕๔๑  ลงมติวำ่ 
๑.อนุมตัิให้ยกเลิกค  ำส่ังนำยกรัฐมนตรี  เร่ือง  กำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องทุกข์กล่ำวโทษ              

ขำ้รำชกำร  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๔๙๖  เร่ือง ระเบียบกำรสอบสวนเร่ืองรำวร้องกล่ำวโทษ            
ขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ ๑๗ พฤศจิกำยน  ๒๕๐๒ เร่ือง  บตัรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ ฉบบั 

๒.เห็นชอบหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรและกำรสอบสวน  
เร่ืองรำวร้องเรียนกล่ำวโทษขำ้รำชกำรวำ่กระท ำผิดวนิัย  ตำมที่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยปรับปรุงขอ้ ๕ 
เป็นวำ่ "ให้ผูบ้งัคบับญัชำใชดุ้ลพินิจส่ังกำรที่สมควรเพื่อคุม้ครองผูร้้อง พยำน และบุคคลที่ให้ ขอ้มูลในกำรสืบสวน 

 



 

สอบสวน อย่ำให้ตอ้งรับภยัหรือควำมไม่ชอบธรรม ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ขอ้มูลนั้ น”  
และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบตัิต่อไป  

จึงเรียนยืนยนัมำ และขอไดโ้ปรดแจง้ให้ส่วนรำชกำรในสังกดัทรำบและถือปฏิบตัิต่อไป 
       ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงสูง 
     (ลงชื่อ)   วษิณุ    เครืองำม 

            (นำยวษิณุ   เครืองำม) 

             เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
 

ส ำนักบริหำรงำนสำรสนเทศ 
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕ 

โทรสำร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผูจ้ัดท า 
 
คณะที่ปรกึษา 
นายด าเนิน  เพียรค้า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
นายเกษม พูลสงค์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
นายส าเริง  แสงทัน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
นายปฐมเกียรติ  ไชยค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
 
 
คณะท างาน 
นางปสุตา  สุษฎาพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     คณะท างาน 
นางวัชรี  ศรแก้ว   นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    คณะท างาน 
นางทวีทรัพย์  สินปรีดี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    คณะท างาน 
นางสาวดาวเรือง นิมิตจิตภักดี นิติกรช านาญการ          คณะท างานและเลขานุการ 
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