
 

 

 
 

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 



แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                         
หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 38 บัญญัติว่า              
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ
งานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้ง
การด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37” และมาตรา 41 
บัญญัติว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นที่จะตอ้งพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
ผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้            
ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียนเสนอแนะหรือแสดง
ความคิดเห็น” ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ได้ก าหนดช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขึ้น 

 

 
   

1. เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 มีขึ้นตอน/กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. เพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบในการรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน 
  3. เพ่ือสร้างความรับรู้ในขึ้นตอน/กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ 



 
 

  1. ร้องเรียนดว้ยตนเองที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
2. ทางไปรษณีย์ส่งถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

เลขที่ 134 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่ – ฮอด ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
3. เว็บไซต์ cmi4.go.th  
4. ตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
5. กระดิ่งร้องทุกข์ที่หน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 

 

 

  ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน เป็นต้น ซึ่งทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดย
สุจริตเกี่ยวกับการกระท าใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับ
การประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน รวมทั้งควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 
   

1. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างความเสียหายต่อบุคคลใด 
  2. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 
  3. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพและต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

-   วัน เดือน ป ี
-   ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
-   ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือ

เสียหายอย่างไร พร้อมทั้งระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคล(ถ้ามี)  
  4. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง             
ไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมได้นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  5. ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาหรือไม่ หากมีกรณี
นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1- 4 

ช่องทางการร้องเรียน 

บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

http://www.cmi4.go.th/


 
 

  1. ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ 
  2. กลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
กรณีร้องเรียนด้วยวาจาให้ด าเนินการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มท้าย
ภาคผนวก 
  3. กลุ่มกฎหมายและคดี เสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 4 เพื่อพิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง  
  4. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณามูลความผิดของผู้ถูกร้องเรียน  
   - หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูลความผิดจะต้องยุติเรื่อง 
   - หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจะต้องด าเนินทางวินัยและพิจารณาโทษ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  5. แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 
 

  

  1. มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน 
  2. การสรุปผลการด าเนินงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 

  การติดตามประเมินผล 



ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้รับเรื่องร้องเรียน 

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
 

ผู้ร้องเรยีนยื่น 

เรื่องร้องเรียน 

ผ่านช่องทาง 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 

2. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียน 

3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

4. เว็บไซต์ cmi4.go.th 

5. กระดิ่งร้องทุกข ์
 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

ลงทะเบียนรบัเรื่องร้องเรียน 

 

พิจารณาข้อร้องเรียน / แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีไม่มีมูล กรณีมีมูล 

วินัยอย่างร้ายแรง 

- ต้องตั้ง      
  คณะกรรมการ 
  สอบสวนวินัย 
  อย่างร้ายแรง 
  ขึ้นท าการสอบสวน 
- ด าเนินการสอบสวน 
  ตามหลักเกณฑ์และ 
  วิธีการที่ก าหนด              
  ในกฎก.ค.ศ.ให้แล้ว          
เสร็จภายใน 180 วัน 
   

ยุติเรื่องและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ วินัยไม่ร้ายแรง 

- ต้องตั้งคณะกรรมการ 
  สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
  ขึ้นท าการสอบสวน 
- ด าเนินการสอบสวน    
  ตามหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการที่ก าหนดใน   
  กฎ ก.ค.ศ. ให้แล้วเสร็จ 
  ภายใน 90 วัน              
  โดยน าหลักเกณฑ์     
  วิธีการสอบสวนวินัย 
  อย่างร้ายแรงมาใช้โดย   
  อนุโลม 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกเร่ืองร้องเรียน 
 

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

เรื่อง ......................................................................... 
เรียน ........................................................................ 

  ผู้ร้องเรียนชื่อ....................................................นามสกุล..........................................................
อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................ถนน.................................หมู่ที่.................ต าบล/แขวง..............
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................................โทรศัพท์....................................... 
ผู้ร้องขอร้องเรียนโดยบันทึกถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง ดังนี้ 
  1) ข้อร้องเรียน........................................................................................... ............................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  2) พยานหลักฐานประกอบค าร้องเรียน............................................................................ ....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3) แจ้งผลการด าเนินการให้ข้าพเจ้าทราบได้ที่บ้านเลขท่ี................ถนน.................................
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด...............โทรศัพท์................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนเป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบ
ต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการน าข้อเท็จจริงร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้
ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
 

(ลงชื่อ)............................................... ผู้ร้อง                                                              
        (...............................................) 
(ลงชื่อ)............................................... ผู้บันทึก                                                              
        (...............................................) 

 
 










