
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

(ปรับปรุงปี 2563) 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนท่ัวไป หรือร้องทุกข์ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานก ากับ ดูแล
สนับสนุนสง่เสรมิและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กร และบุคลากรอื่น ๆ ทีจ่ัดการศึกษา
ภาคบังคับให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 จึงเป็นเสมือนหน่วยงานที่ให้ความสะดวกในการให้บริการด้านการจัดการศึกษา แก่
หน่วยงานจัดการศึกษาต่าง ๆ สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 7 กลุ่ม 1 
หน่วย 1 ศูนย์ และมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 214 โรงเรียน โรงเรียนสาขา 3 โรงเรียน เนือ่งจากเป็น
หน่วยงานที่มีขนาดใหญ่จงึมีโอกาสที่จะเกิดปญัหาข้อร้องเรยีนต่าง ๆ ได้ ฉะนั้นเพื่อให้สอดรับกบัการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั(PMQA) และหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี (Good 
governance) จะได้มีการก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนข้ึนไป 
 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เรือ่งร้องเรียนทั่วไป หรือร้อง
ทุกข์นี ้ จัดท าข้ึนเพื่อใหเ้จ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานสามารถใช้เปน็คู่มือในการบรหิารจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต 
ร้องเรียนทั่วไป/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมลูข่าวสาร ให้ค าปรึกษาได้
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการ เริม่ตั้งแต่ข้ันตอนการรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผูร้ับบรกิาร 
ประชาชน หรือหน่วยงานทีส่่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน เสนอผูบ้ังคับบัญชาพิจารณาสัง่การ 
การสง่เรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเทจ็จริง การก ากับ ติดตามประเมินผล การรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และการยุติเรื่องร้องเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ผูร้ับบริการได้ทราบถึงกระบวนการและมาตรการในการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องทุกข์ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน 
 2. เพื่อใหผู้้รบับริการ ผู้มสี่วนได้เสีย ตลอดจนประชาชนผูส้นใจ สามารถเข้าใจและมีความเช่ือมั่นใน
การบริหารงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สามารถปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานีเขต 
2  ให้สอดรับกับการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั(PMQA) 
 
หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต/การร้องเรียนท่ัวไป/การร้องทุกข์ 

 1. เป็นเรื่องที่มีช่ือและที่อยู่ของผูร้้อง ซึง่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
 2. เรื่องทีอ่าจน ามาร้องเรยีน/ร้องทกุข์ได้ ต้องเปน็เรื่องทีใ่ช้ถ้อยค าสุภาพและเป็นกรณีผูร้้องได้รบัความ
เดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าทีส่ังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 2 
 3. หนังสอืต้องระบเุรือ่งอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเทจ็จริง หรือพฤติการณ์
ตามสมควรที่เพียงพอทีจ่ะสืบสวนข้อเทจ็จริงต่อไปได้ 
 4. ข้อเท็จจรงิที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมลูเหตุเกิดข้ึนจรงิ โดยผู้รอ้งต้อง
รับผิดชอบต่อข้อเท็จจรงิดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 
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  5. ผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผูอ้ื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรบัผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 6. เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้รอ้งหรือตรวจสอบตัวตนของผู้รอ้งไม่ได้ หรือมลีักษณะเป็นบัตรสนเทห่์  
อาจรบัไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบหุลกัฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 
สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 
ค าจ ากัดความ 

ข้อร้องเรียนการทจุริต หมายถึง  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบของบุคลากรในสังกัด และรวมถึงข้อ
กล่าวหาบุคลากรในสังกัดที่ไม่ได้ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผู้เรียน หรอืผูร้ับบริการ 
หรือปฏิบัติที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม หรือไม่ค านึงถงึ
ประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตัง้  ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ตามที่กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานก าหนดไว้  

ข้อร้องเรียนทั่วไป/ร้องทุกข์ หมายถึง  ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  
  ค าชมเชย การสอบถาม การรอ้งขอข้อมลู 
ผู้ร้อง หมายถึง  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนักเรียน  
  คู่สัญญา ผูร้ับบรกิาร ผูม้ีส่วนได้เสีย ที่มีข้อร้องเรียนมายงั

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
เจ้าหน้าที่ทีร่ับเรื่องร้องเรียน หมายถึง  เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบจัดการข้อมลูร้องเรียนของส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
กลุ่ม/หน่วย หมายถึง  กลุ่มอ านวยการ กลุม่นโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงาน

การเงินและสินทรัพย์ กลุม่บริหารงานบุคคล กลุม่นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม่สง่เสรมิการ
จัดการศึกษา กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การศึกษา กลุ่มกฎหมายและคด ี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทกุข์น้ัน 

ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 

  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่
เกี่ยวข้องกบัการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ๆ 
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การรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนท่ัวไป/ร้องทุกข์ 

 1.  กรณีการรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ เป็นลายลกัษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี ้
  1.1  มี วัน  เดือน  ปี 
  1.2  ช่ือ และที่อยู่ของผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  1.3  ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องทีร่้องเรียน/ร้องทกุข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรอืเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร 
  1.4  ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
  1.5  หากเป็นเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต ผูท้ี่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและด าเนินการ
โดยเร็ว หากข้อเทจ็จริงจากทีร่้องเรียนมีไม่เพียงพอต้องรบีตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
 

 2.  กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวาจา 
  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลตามค าร้อง และใหผู้้ร้องลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน หากผู้รอ้ง 
ไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ มิให้รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นั้นไว้พิจารณา และแจง้ใหผู้้ร้องทราบพร้อมบันทกึ
เหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในค าร้อง เว้นแต่กรณีทีผู่้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 เห็นสมควรเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนหรือประโยชนส์าธารณะ จะรับค ารอ้งนั้น 
ไว้พิจารณาก็ได้ 
 หากเป็นกรณีเรือ่งรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต สามารถรับเรือ่งร้องเรียนไว้พิจารณาได้ถึงแมผู้้รอ้งเรียน
ไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องเสนอบันทกึต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 เพื่อพิจารณา และสั่งการตรวจสอบโดยเร็ว  
 

 3.  กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท ์
 เจ้าหน้าที่กรอบแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายคู่มือ) โดยมี
รายละเอียด  ช่ือ-สกุล ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยูห่รือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ  
 หากเป็นกรณีเรือ่งรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต  ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องเสนอบันทึกต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เพื่อพจิารณาและสั่งการตรวจสอบโดยเร็ว 
 
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต/การร้องเรียนทั่วไป/ร้องทกุข ์

1.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ทีส่ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2  
      ถนนตระการ – พนา ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอบุลราชธานี 
2.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางจดหมาย ถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
     อุบลราชธานี เขต 2 ที่อยู ่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 2 
     ถนนตระการ – พนา ต าบลขุหลุ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอบุลราชธานี 34130 

 3.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4548-2410  
 4.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์  สพป.อบุลราชธานี เขต 2 http://www.ubon2-ed.go.th 
 5.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทาง facebook “กลุ่มกฎหมายและคด ีสพป.อบ.2” 

6.  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทาง กลอ่งรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งติดตั้งไว้อาคารด้านหน้า 
     กลุ่มบรหิารงานบุคคล  สพป.อบุลราชธานี เขต 2 
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ข้อแนะน าในการแจ้งเรือ่งรอ้งเรียนการทุจรติ/รอ้งเรียนทั่วไป/ร้องทุกข ์

 แจ้งข้อมลูเกี่ยวกับ ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail(ถ้ามี) จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการ
ติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมลูเพิม่เตมิ หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรือ่งทีร่้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหาก
ท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลบั หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอก
ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจง้เพือ่ใหห้น่วยงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น 
 
ผูป้ฏิบตัิหน้าที่เรือ่งรอ้งเรียนการทุจรติ/ร้องเรียนทั่วไป/รอ้งทกุข ์
1. นายชัยรัตน์   ถนอมสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
2. นางตรัยรัตน์  ขยันกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
3. นายกระสุน  วงค์ผา ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
4. ว่าที่ร.ท.นัธทวัฒน์  เรือนพิมพ ์ นิติกรปฏิบัตกิาร 
5. น.ส.ภัสสร  ศรีสง่า เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 ข้อตอนการปฏบิตัิงานการรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป/ร้องทกุข ์ 

 ขั้นตอนท่ี 1 
 กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าทีร่ับเรือ่ง แยกประเภทเรือ่ง ลงทะเบียนระบบสารบรรณ 
ทะเบียนรบั-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 
 เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบวิเคราะหเ์รือ่งร้องเรียน/และมอบหมายบุคคลรบัผิดชอบ บันทึกรายงานเสนอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่พิจารณา/สัง่การ ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
สบืสวนข้อเทจ็จริง (กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสบืสวนข้อเทจ็จริงด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน หาก
เป็นกรณีร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน) 
 ขั้นตอนท่ี 3 
 เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบ ประสานงานทีเ่กี่ยวข้องและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนท่ี 4 
 เจ้าหน้าทีผูร้ับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สรุปเรื่อง และท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ขั้นตอนท่ี 5 

 ยุติเรื่อง  กรณีไม่มีมลู ยุติเรื่อง แจ้งผลการพจิารณาแกผู่ร้้องเรียน(กรณีทราบช่ือ/ทีอ่ยู่ผูร้้อง) 
 ไม่ยุติเรื่อง กรณีมมีูล ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย(วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง) 

- การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ด าเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน 
- การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินการภายใน ระยะเวลา 180 วัน ถ้ามี

เหตุจ าเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไมเ่กิน 30 วัน และไม่เกิน 240 วัน) 
-  

* หมายเหตุ การด าเนินการแตล่ะข้ันตอนให้ยึดระยะเวลาตามแผนผงัและระยะเวลาการปฏิบัตงิาน
ตามผนวกแนบท้ายคู่มือนี้ กรณีไมส่ามารถด าเนินการได้ใหเ้สนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อทราบและพจิารณา 
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ขัน้ตอนการด าเนนิการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 2.  ค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการสอบสวน 
  2.1  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตัง้ฯ 
  2.2 แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ 
 3.  ท าแบบ สว.2 บันทึกการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาตามข้อ 2.1 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประธานฯ คณะกรรมฯ ทราบ ตามข้อ 2.2 
 4.  รวบรวมพยานหลักฐานของผูก้ล่าวหาภายใน60วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 
 5.  ท าแบบ สว.3 บันทึกการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ทีส่นับสนุนข้อ
กล่าวหาตามข้อ 4 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 4 แล้วเสรจ็ 
 6.  รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาภายใน60วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ5แล้วเสรจ็ 
 7.  ประชุมพิจารณาลงมติ ท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ 6 แล้วเสร็จ 
 
 
การตดิตามและประเมินผล 
 1. ลงทะเบียนรับ - ส่งเรื่องรอ้งเรียน 
 2. สรุปผลการด าเนินงานให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ ทุก 6 เดือน  
 
รายงานผลการด าเนินการ 
  ให้กลุม่กฎหมายและคดี  เป็นกลุ่มงาน/หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ    
 โดยให้จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรยีน/ร้องทกุข์ เสนอ ผู้บงัคับบญัชา   
 ตามล าดับช้ัน ทุก ๆ 6 เดือน โดยมีกรอบการรายงานผล ดังนี้  
         -ผลการด าเนินการ 6 เดือนแรก  ให้รายงานไมเ่กิน วันที่ 15 เมษายน ของปงีบประมาณ 
         -ผลการด าเนินการ 6 เดือนหลงั  ให้รายงานไมเ่กิน วันที่ 15 ตุลาคม  ของปีงบประมาณถัดไป  
  
          ทั้งนี้กรอบและปฏิทินอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาเห็นสมควรและจ าเป็น เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
   *หากเป็นกรณีเรื่องร้องเรียนการทจุริต ให้เร่งด าเนินการ โดยให้ลดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละข้ันตอน
ลงกึง่หนึง่ หากมเีหตุขัดข้องหรอืจ าเป็นไมส่ามารถด าเนินการได้ทันใหร้ายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบเพื่อสั่งการ  

แผนผังและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

การร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป/ร้องทุกข์ 

1. ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
บันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพป.อบ.2 

3. ประสานงานหน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามอ านาจหน้าท่ีก าหนด 

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่อง และท า
บันทึกเสนอ ผอ.สพป.อบ.2 พิจารณา 

5. กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
(กรณีท่ีทราบชื่อ/ท่ีอยู่) 

 

(ระยะเวลา 7 วัน)* 

กรณียังไม่ยุติเรื่อง 

(กรณีเป็นความผิดวินัย) เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย 

รายงานผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./
กศจ. พิจารณาและรายงาน สพฐ./ก.ค.ศ. 

 

(ระยะเวลา 15 วัน)* 
 

ระยะเวลา 7 วัน* 

ระยะเวลา 7 วัน* 

ระยะเวลา 30 วัน* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Chart การจดัการข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์



Flow Chart การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้ร้องเรียน 

ผ่านสื่อสาธารณะ ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม 

ด้วยตนเอง โทรศัพท ์หนังสือ ผ่านเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่ ผู้รับบันทึก ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ บันทึกแบบฟอร์ม 

ผอ.กลุ่ม รอง ผอ.สพป.อบ.2 

ผอ.สพป.อบ.2 
วินิจฉัยสั่งการ 

ตอบผู้ร้องเรียน/ไกล่เกลี่ย/ยุติ 

ตอบผู้ร้องเรียน/ไกล่เกลี่ย/ยุต ิ ทบทวนในฝ่ายบริหาร/แต่งตั้ง
กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

รายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง 

ไม่ใช่ 

ใช ่

ไม่รุนแรง รุนแรง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กระบวนการด าเนนิการทางวินยัโดยสังเขป 

ก่อนด าเนินการทางวินัย สืบสวนข้อเท็จจริง 
เพ่ือหามูลกรณีท่ีกล่าวหาว่าร้ายแรง-ไม่ร้ายแรง 

(ม.95 วรรคห้า) 

ไม่ร้ายแรง 
(ผู้บังคับบัญชา) 

ม.98 

ร้ายแรง 
(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 

ม.98 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลักฐาน 

โทษไม่ร้ายแรง: ผบ.สั่งลงโทษ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลักฐาน 

โทษร้ายแรง: โดยมติองค์คณะ 
(ผบ.สั่งลงโทษตามมติ) 

รายงาน กศจ. รายงาน กศจ. 

รายงาน สพฐ. รายงาน ก.ค.ศ. 



 
กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

(ข้อยกเว้นตามมาตร 98 วรรคเจ็ด 
“ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้” 
และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิด - ได้รับโทษจ าคุก 
 - รับสารภาพเป็นหนังสือ - ละทิ้งหน้าที่กว่า 15 วัน 
    โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
  - รับสารภาพเป็นหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วินัยไม่ร้ายแรง 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

วินัยร้ายแรง 



แบบฟอร์มรอ้งเรียนการทุจรติ/ร้องเรียนทั่วไป/ร้องทุกข์ 
 

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

 

 ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................(ผู้รอ้ง) 

ที่อยู่............... หมู่ที.่............ ถนน............................... ต าบล..................................อ าเภอ... ...............................  

จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.................... หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

 ร้องเรียนเรื่อง................................................................................................................................ 

 รายละเอียด/พฤติการณ์.................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
  ลงช่ือ.............................................................. 
   (.............................................................) 
    ผู้ร้องเรียน 

............................................................................................................................. ............................... 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 
 ประเภทเรื่อง  ร้องเรียนการทจุริต    ร้องเรียนทั่วไป   ร้องทกุข์     อื่นๆ........................... 
เห็นควรด าเนินการ ดังนี ้
                     .................................................................................................................................................. 
............................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
  เพื่อโปรดพจิารณา/สั่งการ......................................... 
  ลงช่ือ.............................................................. 
   (.............................................................) 
    เจ้าหน้าที่ผูร้ับเรือ่ง 
 
  ข้อสั่งการ.................................................................................................... ....................................... 
.................................................................................................................... ..................................................... 
 

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


