
แนวทางการปฏิบัติงาน 

การดําเนินการเร่ืองรองเรียน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานการดําเนินการเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 สามารถดําเนินการเรื่องรองเรียนไดตามกระบวนการ ข้ันตอน ชองทางการรองเรียน ไดอยางถูกตอง

มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน และสามารถรายงานเรื่องรองเรียนไดตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม จนถึงการยุติ

เรื่องรองเรียน 

คํานิยาม 

 “เรือ่งรองเรียน” หมายถึง เรื่องที่ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 ทั้งที่เปนเรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่อง

รองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

ขอบเขตการรับเร่ืองรองเรียน 

(1) เรื่องรองเรียนทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

(2) เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 4 

ชองทางการรองเรียน 
(1) รองเรียนดวยตนเองทีส่ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
(2) ทางโทรศัพทหมายเลข 045 810 564 ทางโทรสารหมายเลข 045 810 561 
(3) ทางไปรษณีย 
(4) กลองรับหนังสือ 
(5) อีเมล sskedu3304@gmailcom 
(6) เว็บไซต www.ssk4.go.th 

 

วิธีการรับเร่ืองรองเรียน 

(1) กรณีผูมารองเรียนดวยตนเอง 

- สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูรอง 

- ระบเุรื่องอันเปนเหตุใหรองเรียน และขอเท็จจรงิตามสมควร ความตองการของผูรอง และใหลง

ลายมือช่ือผูรอง 

- สรปุประเด็นการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

http://www.ssk4.go.th/


(2) กรณีรองเรียนทางโทรศัพท 

- สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูรอง และหมายเลขโทรศัพทติดตอ 

- ระบเุรื่องอันเปนเหตุใหรองเรียน และขอเท็จจรงิตามสมควร ความตองการของผูรอง และหากมี

เอกสารประกอบการรองเรียนก็ใหดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย หรือนํามามอบใหเจาหนาที่ภายหลังก็ได 

- สรปุประเด็นการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

(3) กรณีรองเรียนทางไปรษณีย กลองรบัหนังสอื อีเมล และเว็บไซต 

- ตรวจสอบขอมลูในการรองเรียนโดยละเอียด 

- สรปุประเด็นการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

ขั้นตอนการจัดการเร่ืองรองเรียน  

  ข้ันตอนที่ 1  
กรณีรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข เจาหนาทีร่ับเรือ่ง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส/ทะเบียนรับ-สง เรื่องรองเรียน/รองทกุข  
ข้ันตอนที่ 2  

เจาหนาที่วิเคราะหเรื่องรองเรียน และมอบหมายเจาหนาที่รบัผิดชอบ บันทึกรายงานเสนอ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา มอบหมายตรวจสอบขอเท็จจรงิ/แตงต้ังคณะกรรมการสบืสวน
ขอเท็จจรงิ  

ข้ันตอนที่ 3  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ประสานงานทีเ่กี่ยวของและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรฐาน ที่

กําหนด/ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเกี่ยวของ  
ข้ันตอนที่ 4  

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบขอเทจ็จริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสา
นักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา พิจารณา  

ข้ันตอนที่ 5  

• ยุติเรื่อง แจงผลการพจิารณาแกผูรองเรียน(กรณีทราบช่ือ/ที่อยู)  

• ไมยุติเรื่อง กรณีมมีูลแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย(วินัยอยางรายแรง/ไมรายแรง )  
- กรณีแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน  

- กรณีแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา 180 วัน ถามีเหตุ
จําเปนขอขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน 30 วัน และไมเกนิ 240 วัน)  
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การรับเรื่องร้องเรียน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนที่ ๑ 
 กรณีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/รับผิดชอบ  ลงทะเบียนระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

 ขั้นตอนที่ ๒ 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน  และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  บันทึกรายงานเสนอ          
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา มอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง  (กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ) 
 ขั้นตอนที่ ๓ 
 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ ประสานงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามมาตรฐาน            
ที่ก าหนด/ระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและเกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนที่ ๔ 
 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา  

 ขั้นตอนที่ ๕ 
 • ยุติเรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน(กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

• ไม่ยุติเรื่อง  กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัย(วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง )      
- กรณแีต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  ด าเนินการภายใน

ระยะเวลา ๙๐ วัน  
- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ด าเนินการภายใน

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และ
ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน) 

ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๒.๑ แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ 
๒.๒ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ 

      ๓. ท าแบบ สว.๒  บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓  ภายใน ๑๕ วนันับแต่วันที่
ประธานฯ  คณะกรรมการฯ ทราบ ตามข้อ ๒.๒ 



     ๔. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา  ภายใน ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๓       
แล้วเสร็จ 
     ๕. ท าแบบ สว.๓ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาตามข้อ ๒๔  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๔ แล้วเสร็จ 
     ๖. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าว  ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๕ แล้ว
เสร็จ 
     ๗.  ประชุมพิจารณาลงมติ, ท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๖ แล้วเสร็จ 

การติดตามและประเมินผล 
๑. ลงทะเบียนรับ-ส่งเรื่องร้องเรียน 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน 

การรายงานผลการด าเนินการ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   แผนผังการปฏิบัติงาน 
 
 

                                     ๑.ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 

                                       ๒.วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน 
บันทึกรายงานเสนอผอ.สพป. 

 
 

                                       ๓.ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามอ านาจหน้าที่ก าหนด 

 

 

๔.ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่อง 
และท าบันทึกเสนอผอ.สพป.พิจารณา 

 
 

๕.กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ          กรณียังไม่ยุติเรื่อง เสนอแต่งตั้ง                          
   (กรณีที่ทราบที่ชื่อ/ที่อยู่)                                     คณะกรรมการด าเนินการทางวินัย 
                                             
 

 
                                          รายงานผลการด าเนินงานเสนอผอ.สพป. 

                                        อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณาและรายงานสพฐ./ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 



        

 

แผนผงักระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน 
 

 
ด้วยตนเอง  โทรศัพท์  จดหมาย  โทรสาร           E-mail  line 
    
                                                                                                      ผ่านศูนย์ด ารงธรรม  
 
                             
   ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานระดับกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน                กล่องรับความคิดเห็น 
                     

                 
สายตรงผอ.สพป. 

 
ผู้ร้องเรียน/ผู้รับบริการ                 ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                                                   บันทึกเสนอรายงาน  
                         
 

         ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นผอ.กลุ่ม/รองผอ.สพป.                  กรณียังไม่ยุติเรื่อง 
                        พิจารณาและหาทางแก้ไขข้อร้องเรียน             ใหด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ                                       
 ยุติเรื่อง                                                                     สอบสวนทางวินัย(ไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 
 
 
                                ผอ.สพป./รองผอ.สพป. 
                      พิจารณาข้อร้องเรียน/สั่งการ/ปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 



  

 

กระบวนการด าเนินการทางวินัยโดยสังเขป 

 
 

ก่อนด าเนินการทางวินัย สืบสวนข้อเท็จจริง 
เพื่อหามูลกรณีที่กล่าวหาว่าร้ายแรง-ไม่ร้ายแรง 

(ม.๙๕ วรรคห้า) 
 

 
   ไม่ร้ายแรง             ร้ายแรง 
(ผู้บังคับบัญชา)                                               (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 
   ม.๙๘                                                                                    ม.๙๘ 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ      แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

  แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน     แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
 
 
 
โทษไม่ร้ายแรง : ผบ.สั่งลงโทษ             โทษร้ายแรง :   โดยมติองค์คณะ 
                                                                                   (ผบ.สั่งลงโทษตามมติ) 
 
 
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่                      อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 

 
          สพฐ.                                                                             ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 



กรณีที่ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได ้
(ข้อยกเว้นตามมาตรา ๙๘  วรรคเจ็ด  

“ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.   
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้” 

 และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 
 
 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 
 

 
 วินัยไม่ร้ายแรง                  วินัยร้ายแรง 
 
 
•ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิด   •ได้รับโทษจ าคุก 
•รับ สารภาพเป็นหนังสือ     •ละทิ้งหน้าที่กว่า ๑๕ วนั 
           โดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 
        •รับสารภาพเป็นหนังสือ 

 

 

 

 

 


