
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ/แนวปฏิบัติในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 



 

 

 

 

          การจัดการเร่ืองร้องเรียน กล่าวถึงแนวการจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน เร่ิมตั้งแต่มีช่องทางการ

ร้องเรียน มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน การประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียนแบบฟอร์มการรับแจ้ง

ข้อร้องเรียน การรายงานผลการร้องเรียน 

          เร่ืองร้องเรียน หมายถึง เร่ืองท่ีผู้รับบริการจากส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

มีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ท้ังในเร่ืองความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้า

ในการด าเนินการ ความไม่โปรงใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 

หรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและปัญหาการร้องเรียนในส่วนของการด าเนินการของสถานศึกษา และการ

ให้บริการอ่ืน ๆ ของสพป.นนทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

          1.หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

          (1) ระบุช่ือ สกุล จริง ข้อมูลท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ท่ีสามารถติดต่อได้ 

          (2) ระบุข้อร้องเรียน โดยระบุช่ือบุคคลท่ีเป็นต้นเหตุแห่งการร้องเรียน ข้อเทจ็จริงท่ีเกี่ยวกับการกระท า 

พยานหลักฐานเบือ้งต้นท่ีเกี่ยวข้อง กรณีระบุแต่หัวข้อร้องเรียน โดยไม่ระบุข้อเทจ็จริง ละหลักฐานพยาน

แวดล้อม หน่วยงานจะต้องให้ผู้ร้องเรียน ให้ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท า และพยานหลักฐานเบือ้งต้นท่ี

เกี่ยวข้องก่อนมีการตรวจสอบข้อเทจ็จริง เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้ง กล่าวหา โดยยงัไม่มีข้อเทจ็จริงและ

พยานหลักฐาน ซ่ึงถ้าผู้ร้องเรียนไม่สามารถให้ข้อเทจ็จริง และหลักฐานเบือ้งต้นได้ ถือว่าเร่ืองร้องเรียนนั้น 

ไม่มีมูล 

          (3) กรณีไม่ระบุช่ือผู้ ร้องเรียน หรือระบุว่าเป็นคณะกรรมการ หรือผู้ปกครอง จะรับพิจารณาเฉพาะ 

ระบุข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการกระท า และระบุพยานหลักฐานแวดล้อมท่ีสามารถสืบสวนหาข้อเทจ็จริงได้

เท่านั้น เพ่ือป้องกันการกลั่นแกลังกล่าวหา โดยไม่เป็นความจริง 

คู่มือ/แนวปฏิบตัิในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 



       (4) การร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และผู้ร้องเรียน ต้องยืนยนัข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท าท่ีได้รู้ 

เห็น ได้ทราบข้อความท่ีจะร้องเรียนมาด้วยตนเอง หรือมีพยานหลักฐานเบือ้งต้น หรือชีช่้องให้น าสืบ

พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

         (5) การย่ืนหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานให้ด าเนินการ ถือเป็นการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ถ้าผู้

ร้องเรียนทราบว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นเทจ็ขณะมาแจ้งข้อความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี จะมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หากผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการ จะมีความผิดทางวินัย 

          (6) ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ ร้องเรียน จะไม่มีการเปิดเผย

เพ่ือคุ้มครองมิให้ผู้ ร้องเรียนให้ต้องรับภัยจากการร้องเรียน เว้นแต่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยหรือแสดงตัวต่อผู้ถูก

ร้องเรียนเอง หรือ ผู้ร้องเรียนได้ทราบด้วยตนเอง 

          2.ช่องทางร้องเรียน 

          ร้องเรียนต่อโรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

          (1)โทรศัพท์หมายเลข 02-5017210 ธุรการ 

          (2)แจ้งด้วยเร่ืองตนเองท่ี โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

          (3)กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

          (4) ย่ืนหนังสือโดยตรง โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท่ี

ส่วนงานรับส่งหนังสือ กลุ่มอ านวยการ โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 

            (5)ส่งทางไปรษณีย์ มาท่ี โรงเรียนวัดตาล เลขท่ี 39 ม.1 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

          (6)เวป็ไซด์โรงเรียนวัดตาล www.wattalschool.ac.th ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 

          ร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น 

          (1)ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ /จังหวัดนนทบุรี 

http://www.wattalschool.ac.th/


          (2)สพฐ /กระทรวงการศึกษาธิการ 

          (3)ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 

          (4)ส านักงาน ป.ป.ท./ป.ป.ช. 

       3.ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการ/ด าเนินงานตามเร่ืองร้องเรียน 

          โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

        4.ขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

          ขั้นตอนท่ี 1 รับเร่ืองจากช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดีตรวจสอบ ลงทะเบียนรับตาม

ระบบสารบรรณ (เฉพาะเร่ืองท่ีมีข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานแวดล้อมท่ีสามารถสืบสวนได้ตามหลักเกณฑ์

การร้องเรียน) 

          ขั้นตอนท่ี 2 กรณีระบุข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท า และมีพยานหลักฐานในเบือ้งต้น หรือระบุ

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท าไม่มีพยานหลักฐานเบือ้งต้น แต่ชีช่้องให้น าสืบพยานหลักฐาน ได้ 

                             กลุ่มกฎหมายและคดี น าเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง /หรือ

สืบสวนหาข้อเทจ็ตามท่ีผู้มีอ านาจจะส่ังการ 

                            ระยะเวลาด าเนินการ การตรวจสอบข้อร้องเรียน ท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจ ภายใน 1 วัน

ท าการ นับได้แต่ได้รับเร่ืองร้องเรียน 

          ขั้นตอนท่ี 3 สืบสวนข้อเทจ็จริง เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงละหลักฐาน 

                             ระยะเวลาด าเนินการ 7 วัน หรือ 15 วัน หรือ 30 วัน หรือมากกว่านั้น ท้ังนีเ้ป็นไปตาม

ประเดน็ท่ีร้องเรียนว่ามีประเดน็มากน้อย ยากง่ายเพียงใด ความเกี่ยวข้องกับพยานบุคคลหลายคน เกี่ยวกับ

พยานเอกสารจ านวนมาก 

          ขั้นตอนท่ี 4 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผล กลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ข้อกฎหมาย ท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

                             ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน 7 วันท าการ 



          ข้ันตอนท่ี 5 กรณีไม่มีมูล ยุติเร่ือง แจ้งผู้ร้องเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

                             ระยะเวลาด าเนินการ ภายใน 7 วันท าการ 

                             กรณีมีมูล ด าเนินการทางวินัย / ลงโทษ แจ้งผู้ร้องเรียน /หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่า “มีมูล 

และหน่วยงานพิจารณาด าเนินการวินัยต่อไป” ภายใน 7 วันท าการ 

                           รายงานการด าเนินการทางวินัย ตามขั้นตอนท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด 

                          ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ทางวินัยและลงโทษ 

          มาตรการคุ้มครองละรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและให้ข้อมูล 

            หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จะเกบ็รักษาข้อมูลช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน

และให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองมิให้ผู้ ร้องเรียนต้องได้รับจากการร้องเรียน โดยจะไม่เปิดเผยตาม

หน้าท่ีราชการ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีมีอ านาจเกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือตาม

ระเบียบกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนวัดตาล ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 



แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน 

เขียนท่ี.................................................................. 

วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ............... 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตาล 

 

        ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................ผู้ ร้องเรียน 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่...................ต าบล.....................................อ าเภอ....................................  

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

ร้องเรียน(ระบุผู้ ถูกร้องเรียน)...........................................................ต าแหน่ง..................................     

หน่วยงาน/โรงเรียน.................................................................................................................................     

รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน............................................................................................................     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                         ลงช่ือ.......................................................          
 

 

 

 (หมายเหตุ การแจ้งข้อความอันเป็นเทจ็ต่อเจ้าพนักงาน จะมคีวามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา)          
     


