
 

คู่มือประชาชนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ส าหรับการร้องเรียนร้องทุกข์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 
วัตถุประสงค์ 

      ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
        มาตรา 38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ 
        มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป  และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการด้วยก็ได้  ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
        ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือนี้ คือ 
   1. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน  ได้มี
การปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   3. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้ กับผู้ เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  เพ่ือ
ขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
   4. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับ  ติดตาม  การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน  และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกข้ันตอน 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน 

                   1. ต้องเป็นบุคคลใดที่ทราบเรื่องรองเรียนร้องทุกข์หรือสงสัยโดยสุจริต ไมวาตนเองจะไดรับ                     
ความเดือดร้อนเสียหายหรือไมก็ตามวาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  กระท าการทุจริตหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือฝ่าฝืน
จริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ท่านสามารถแจงเรื่องรองเรียน                    
ร้องทุกข์ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผย
ตัวตนหรือใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู ถูกรองเรียนรวมถึงควรแจงขอมูล  
ในการติดตอเพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดวย 



-2- 

ช่องทางการร้องเรียน 
         1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและนิติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่านเขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล  ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน            
           2. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ส่งถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล  ต าบลดู่ใต้  
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 

         3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  ถนน
ยันตรกิจโกศล  ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 

         4. โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ และโทรสาร ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓ 

วิธีการยื่นค าร้องทุกข์ร้องเรียน 

        1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 
        2. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

            - วัน เดือน ปี 
                - ผู้ถูกรอ้งเรียน (ชื่อ-นามสกุล/สังกัด)  

           - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
             - รายละเอียดการร้องเรียน  
            - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีห่น่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 
           - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

       3. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงาน 

       4. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตน
จริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 
                5. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น ให้ยุติเรื่อง และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 

      6. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
        - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ และ
ปรากฎพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
        - ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง
ที่สุดแล้ว 
        - ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
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        - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.), ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.) , ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

       - เรื่องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ด าเนินการในเรื่องวินัย การ
ลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และ     
ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญเพ่ิมเติม 
         นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อาจไม่รับพิจารณา 

                 1.  ค าร้องทุกข์ ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์  ร้องเรียน 
จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
                 2.  ค าร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็น
บัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้ 
 
การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

      การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ  การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง  หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 

     - กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 

     - เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
     - กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน

ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 
                ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง 

 

 

 

 

 



                            แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 
                                                       วันที่..............เดือน.............................พ.ศ......................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................................อายุ......................ปี  
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อาชีพ...................... ............................  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.............หมู่บ้าน.....................................ถนน............................. ................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์........... .....................................E-Mail…………………………….…………….  
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)........................................................................................................................  
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................................... .............  
รายละเอียด (พร้อมระบุพยานหลักฐาน).............................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. .................................  
................................................................................................................................................................... ........... 
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ-สกุล)....................................................................................... ................. … 
หน่วยงาน..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................... ....................  
สถานที่ติดต่อกลับ................................................................ ................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................................... 
   ***   1. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail สถานที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ   
เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
        2. ผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
     3. การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
         4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ ได้ยื่นร้องเรียนต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
น่าน เขต 1 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ  
 


