
คู่มือการ ฏิ ั ิงาน
การ ําเนินการเรืองร้องเรียน

 
สํานักงาน ข พืนทีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

 

ของ
นายชวพล   ก้วศิริพันธ์

ํา หน่งนิ ิกรชํานาญการพิ ศษ

กลุ่มกฎหมาย ละค ี
สํานักงาน ข พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

สังกั  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับรืไองรຌองรียน ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ฉบับนีๅจัดท าขึๅนพืไอป็นนวทางการด านินการจัดการขຌอรຌองรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ดยจัดการขຌอรຌองรียนจนเดຌขຌอยุติ ฿หຌมีความรวดรใวละมีประสิทธิภาพ                  
พืไอตอบสนองความตຌองการละความคาดหวังของผูຌขอรับบริการ เดຌก ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจຌาง ละประชาชนดยทัไวเป  จึงจ าป็นตຌองมีขัๅนตอน/กระบวนการ ละนวทาง
฿นการปฏิบัติงานทีไชัดจนละป็นมาตรฐาน 

 

 

 

          ชวพล กຌวศิริพันธ์ 
    กลุมกฎหมายละคดี 

   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร้อง รียน ้วย น อง ร้อง รียน นหนังสือ ร้อง รียนทางโทรศัพท์/
ว็ ไ ์

จ้าหน้าทีผู้รั ผิ อ  วิ คราะห์ รืองร้อง รียน 
ภายใน  วันทําการ นั ่รั รือง 

 

กลุ่มกฎหมาย ละค ี
รวจสอบหาข้อ ท็จจริง/
่ง ังคณะกรรมการสืบสวน

ข้อ ท็จจริง ภายใน 3 วันทําการ
นับ ่รับ รือง

สถานศึกษา
 

รวจสอ หาข้อ ท็จจริง/ ่ง ัง
คณะกรรมการสื สวนข้อ ท็จจริง
ภายใน  วันทําการ นั ่ รั
รือง

 
 

ไม่มีมูล ข้าข่าย นการกระทําผิ วินัย  ยุ ิ รือง
มีมูล ข้าข่าย นการกระทําผิ วินัย  สนอ ่ง ัง
คณะกรรมการสอ สวนวินัย

จ้งผู้ ร้อง รียน

รั รืองร้อง รียน

กรณี ร้อง รียน ้วย น อง
       - ผู้ร้อง รียน กรอก คําร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - ออกใ รั ข้อร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - จ้ง ให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ
กรณี ร้อง รียน นหนังสือ 
       - ทะ ียนลั /ออก ลขทะ ียนหนังสือ ลั  
       - จ้งให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ
กรณี ร้อง รียนทางโทรศัพท์/ ว็ ไ  ์  
       - จ้าหน้าทกีรอกข้อร้อง รียน ใน คําร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - จ้งให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ

ผนผังกระ วนการจั การ รืองร้อง รียน/ร้องทุกข์
 
 

ผู้ ร้อง รียน



 

 

 

สำรบัญ  
 

รืไอง                   หนຌำ  

หลักการละหตุผล          แ  
หนวยรับรืไองรຌองรียน         แ  
สถานทีไตัๅง           แ  
หนຌาทีไความรับผิดชอบ          แ  
วัตถุประสงค์           แ  
ค าจ ากัดความ           โ  
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ         2 

ขຌอรຌองรียนทีไรับด านินการ        2 

กระบวนการ/ขัๅนตอน/วิธีการ ด านินการ       ใ  
การติดตามการด านินการขຌอรຌองรียน       4  

ผนผังกระบวนการจัดการรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์      5  
 

ภาคผนวก  
- บบค ารຌองรียน/รຌองทุกข์ ิบบ สพม.ลปลพ รร.แี 
- บบค ารຌองรียน/รຌองทุกข์ิทางทรศัพท์ี ิบบ สพม.ลปลพ รร.โี 
- บบจຌงผลการด านินการตอรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ิบบ สพม.ลปลพ รร.ใี 
- ฿บรับค ารຌองรียน/รຌองทุกข์ ิบบ สพม.ลปลพ รร.แแี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กำรปฏิบัติงำนรืไองรຌองรียน 

 

1. หลักกำรละหตุผล  
กฎหมายวาดຌวยระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา ก าหนด฿หຌการด านินการกีไยวกับ

การบริหารงานบุคคลป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ดยยึดหลักคุณธรรม ความสมอภาค
ระหวางบุคคล ละหลักการเดຌรับการปฏิบัติละการคุຌมครองสิทธิอยางสมอภาคทาทียมกัน ซึไงพระราช
กฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๒๑๐๒ เดຌ ก าหนดนวทางปฏิบัติ
ราชการ มุง฿หຌกิดประยชน์สุขกประชาชน ดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง พืไอตอบสนองความตຌองการของ
ประชาชน ฿หຌกิดความผาสุกละความป็นอยูทีไดีของประชาชน กิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ
ละกิดความคุຌมคา฿นการ฿หຌบริการ เมมี ขัๅนตอนปฏิบัติงานกินความจ าป็น มีการปรับปรุงภารกิจ฿หຌทันตอ
สถานการณ์ ประชาชนเดຌรับการ อ านวยความสะดวกละเดຌรับการตอบสนองความตຌองการ ละมีการ
ประมินผลการ฿หຌบริการ สมไ าสมอ  

๎. หนวยรับรืไองรຌองรียน  
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   จัดตัๅงขึๅนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

รืไอง การก าหนดละกຌเขปลีไยนปลงขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันทีไ โ่ มกราคม โ5ๆไ 
ดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง การบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิฉบับทีไ โี 
พ.ศ. โ5ๆแ ฿หຌบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  ประกอบดຌวย กลุมกฎหมายละคดี              
฿หຌปฏิบัติงานขึๅนตรงกับผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละมีอ านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 

ิกี สงสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยละรักษาวินัย 

ิขี ด านินการสืบสวนกีไยวกับรืไองรຌองรียน 

ิคี ด านินการสอบสวนกีไยวกับวินัยละการตรวจพิจารณาวินัย 

ิงี ด านินการกีไยวกับการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์ 
ิจี ด านินการกีไยวกับการรຌองทุกข์ละการพิจารณารຌองทุกข์ 
ิฉี ด านินการกีไยวกับความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ 
ิชี ด านินการกีไยวกับงานคดีปกครอง คดีพง คดีอาญา ละคดีอืไนโ ของรัฐ 

ิซี ด านินการป้องกันละปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ 

ิฌีศึกษา วิคราะห์ วิจัยจัดท าขຌอมูลละติดตามประมินผลพืไอพัฒนางานกฎหมายละงานคดีของรัฐ 

ิญี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย 

๏. สถำนทีไตัๅง  
ไเ้/แ  ถนนพระจຌาทัน฿จ  ต าบลตຌนธงชัย  อ าภอมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง   5โแๆเ     

๐. หนຌำทีไควำมรับผิดชอบ  
 รับรืไองรຌองรียน ละการด านินการรืไองรຌองรียน ของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจຌาง ของหนวยงานราชการ นักรียน  ผูຌปกครอง  ละประชาชนทัไวเป   



 

-โ- 

๑. วัตถุประสงค์  
1. พืไอ฿หຌการด านินงานจัดการขຌอรຌองรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มีขัๅนตอน/กระบวนการ 

ละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน ทีไป็นมาตรฐาน มุง฿หຌกิดประยชน์สุขก ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจຌาง ของหนวยงานราชการ นักรียน ผูຌปกครองละประชาชนทัไวเป 

๒. พืไอตอบสนองความตຌองการของของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจຌางของหนวยงานราชการ นักรียน ผูຌปกครอง  ละประชาชนทัไวเป ฿หຌกิดความผาสุกละความป็นอยูทีไดี 
เดຌรับความป็นธรรม กิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ละกิดความคุຌมคา ตองานบริการ การจัดการศึกษา   

 

6. ค ำจ ำกัดควำม  
ผูຌรຌองรียน หมายถึง ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจຌาง ของ

หนวยงานราชการ  นักรียน  ผูຌปกครอง  ประชาชนทัไวเป  ละหนวยงานตางโของรัฐ  
ผูຌขอรับบริกำร หมายถึง  ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจຌาง 

ของหนวยงานราชการ  นักรียน  ผูຌปกครอง  ประชาชนทัไวเป  ละหนวยงานตางโของรัฐ   
จຌำหนຌำทีไผูຌรับผิดชอบ หมายถึง  จຌาหนຌาทีไผูຌรับมอบหมายป็นผูຌรับผิดชอบด านินการขຌอ

รຌองรียน ของ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล ำปำง ล ำพูน       
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย หมายถึง  ผูຌทีไเดຌรับผลกระทบ ทัๅงทางบวกละทางลบ ทัๅงทางตรงละ

ทางอຌอมจากการด านินการของสวนราชการ สถานศึกษา ละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
ขຌอรຌองรียน หมายถึง  ขຌอรຌองรียนกลาวหา/ขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ/การสอบถาม/การรຌอง

ขอขຌอมูล กีไยวกับการบริหารละการจัดการศึกษา ทัๅงดຌาน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ละ
บริหารทัไวเป 

กำรจัดกำรขຌอรຌองรียน  หมายความรวมถึงการจัดการ฿นรืไอง ขຌอรຌองรียน ขຌอสนอนะ/
ขຌอคิดหใน/ค าชมชย/การสอบถามหรือรຌองขอขຌอมูล  

ชองทำงกำรรับขຌอรຌองรียน หมายถึง  ชองทางตางโ ทีไ฿ชຌ฿นการรับรืไองรຌองรียน ชน              
การรຌองรียนดຌวยตนอง  การรຌองรียนป็นหนังสือ  การรຌองรียนทางทรศัพท์ / วใบเซต์  

7. ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ   
1. สามารถด านินงานจัดการขຌอรຌองรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา มีขัๅนตอน/

กระบวนการ ละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน ป็นเปอยางมีมาตรฐาน กิดประยชน์สุขกขຌาราชการครูละ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจຌาง ของหนวยงานราชการ นักรียน  ผูຌปกครอง  ละประชาชน
ทัไวเป 

๒. สามารถตอบสนองความตຌองการของของขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจຌางของหนวยงานราชการ นักรียน ผูຌปกครอง ละประชาชนทัไวเป  ละกิดความผาสุก
ละความป็นอยูทีไดี เดຌรับความป็นธรรม  กิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ละกิดความคุຌมคา ตองานบริการ 
การบริหารละการจัดการศึกษา  
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่. ขຌอรຌองรียนทีไรับด ำนินกำร 

 ่.แ  ป็นขຌอรຌองรียนกลาวหา/ขຌอคิดหใน/ขຌอสนอนะ/การสอบถาม/การรຌองขอขຌอมูล ละอยู฿น
อ านาจละหนຌาทีไตามกฎหมาย  กีไยวกับการบริหารละการจัดการศึกษา ทัๅงดຌานวิชาการ งบประมาณ             
การบริหารงานบุคคล ละบริหารทัไวเป   
 ่.โ  ขຌอรຌองรียนตຌองระบุ ชืไอ ทีไอยู ของผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  ละ รืไองหรือหตุหงการ
รຌองรียน  ดยมีขຌอทใจจริง พฤติการณ์ พยานหลักฐาน พอทีไจะสามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาขຌอทใจจริงเดຌ  

่.ใ  ขຌอรຌองรียนทีไเมเดຌระบุชืไอ ทีไอยู ของผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน ทีไมีลักษณะป็นบัตรสนทห์  
จะตຌองมีพยานหลักฐานกรณีวดลຌอมปรากฏชัดจຌง ระบุพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌองกับรืไองทีไรຌองรียน ทีไ
สามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาขຌอทใจจริงเดຌ  
 ่.ไ  ขຌอรຌองรียนทีไเมเดຌระบุชืไอ ทีไอยู ของผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน ทีไมีลักษณะป็นบัตรสนทห์              
ทีไเม฿ชขຌอรຌองรียนกลาวหากีไยวกับการกระท าผิดวินัย  ตป็นรืไองทีไป็นประยชน์ตอสาธารณะ ละอยู฿น
อ านาจละหนຌาทีไตามกฎหมาย    
 ่.5  เมป็นขຌอรຌองรียนรืไองทีไมีกฎหมายบัญญัติขัๅนตอนละวิธีการปฏิบัติเวຌป็นการฉพาะลຌว       

้. กระบวนกำร/ขัๅนตอน/วิธีกำร กำรด ำนินงำน  

้.แ  การก าหนดผูຌรับผิดชอบ  
       กลุมกฎหมายละคดี ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    
้.โ  ก ำหนดชองทำงกำรรຌองรียน 

       ้.โ.แ  รຌองรียนดຌวยตนอง  
 ้.โ.โ  รຌองรียนป็นหนังสือ 

 ้.โ.ใ  รຌองรียนทางทรศัพท์ หมายลข เ5ไ-เแเ็่่ หรือ เ5ไ-ใ5เ็่้  ตอ แเ่   

้.ใ  กำรรับรืไองรຌองรียน  

 9.3.1  กรณี มำรຌองรียนดຌวยตนอง   
  ิแี  ฿หຌผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  กรอกบบค ารຌองรียนิสพม.ลปลพ รร.แี  ดยมี

รายละอียด ชน ชืไอ–สกุล ผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  ทีไอยู หมายลขทรศัพท์ติดตอ  รืไองรຌองรียน ละ
สถานทีไกิดหตุ  พรຌอมทัๅงลงลายมือชืไอผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  ณ กลุมกฎหมายละคดี  สพม. ลปลพ   

  ิ2ี  ออก฿บรับขຌอรຌองรียนิสพม.ลปลพ รร.แแี ฿หຌกับ ผูຌรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  
พรຌอมลงลายมือชืไอจຌาหนຌาทีไผูຌรับรืไองรຌองรียน  

  ิใี  จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการ ภาย฿น  แ วันท าการ 

  9.3.2  กรณี รຌองรียนป็นหนังสือ   
  ิแี  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทะบียนลับของ สพม. ลปลพ  ออกลขทะบียนหนังสือิลับี ฿น

ทะบียนหนังสือลับของ  สพม.ลปลพ   
  ิโี  จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการ ภาย฿น  แ วันท าการ 

 



 

-ไ- 

 

  9.3.3  กรณี รຌองรียนทำงทรศัพท์   
   ิแี  ฿หຌจຌาหนຌาทีไกรอกขຌอรຌองรียนลง฿นบบค ารຌองรียนทางทรศัพท์ิสพม.ลปลพ 
รร.โี  ดยมีรายละอียด ชน ชืไอ–สกุล ผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียน  ทีไอยู หมายลขทรศัพท์ติดตอ  รืไอง
รຌองรียน ละสถานทีไกิดหตุ  พรຌอมทัๅง ลงลายมือชืไอผูຌรับทรศัพท์/ผูຌบันทึกขຌอความ  
   ิโี  จຌง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการ ภาย฿น  แ วันท าการ 

9.4  ขัๅนตอน/วิธีกำร จัดกำรขຌอรຌองรียน 

้.ไ.แ  จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ วิคราะห์รืไองรຌองรียน วา ป็นรืไองกีไยวกับวินัยหรือเม ละ
กีไยวขຌองกับ จຌาหนຌาทีไ/กลุมงาน/สถานศึกษา ฿ด  ภาย฿น แ วันท าการนับตรับรืไอง   

้.ไ.โ  กรณีป็นขຌอรຌองรียนทีไเมกีไยวกับรืไองวินัย  สนอ/จຌงจຌาหนຌาทีไ/กลุมงาน/
สถานศึกษา ด านินการตรวจสอบ/กຌเขปัญหา฿นรืไองทีไรຌองรียน  ภาย฿น ใ วันท าการ นับตรับรืไอง  

 9.4.3  กรณีป็นขຌอรຌองรียนทีไกีไยวกับรืไองวินัย  
ิแี  สนอ/จຌง จຌาหนຌาทีไ/กลุมงาน หรือ สถานศึกษา ชีๅจงขຌอทใจจริง฿นรืไองทีไ

รຌองรียน  ภาย฿น 3 วันท าการ นับตรับรืไอง 
ิโี  ตรวจสอบหาขຌอทใจจริง/ตงตัๅงคณะกรรมการสืบสวนขຌอทใจจริง ภาย฿น ใ วัน

ท าการ นับตรับรืไอง  หากพบวากรณีอันมีมูลวาการกระท าผิดวินัย ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการทาง
วินัยตอเป  หากพบวากรณีเมมีมูลวาการกระท าผิดวินัย ฿หຌยุติรืไอง  

ิใี หากป็นการรຌองรียนกลาวหาจຌาหนຌาทีไ฿นสถานศึกษา จຌง฿หຌสถานศึกษาท า
การตรวจสอบหาขຌอทใจจริง/ตงตัๅงคณะกรรมการสืบสวนขຌอทใจจริง  ภาย฿น ใ วันท าการ นับตรับรืไอง    
หากพบวากรณีอันมีมูลวาการกระท าผิดวินัย ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการทางวินัยตอเป  หากพบวา
กรณีเมมีมูลวาการกระท าผิดวินัย ฿หຌยุติรืไอง 

แเ.  กำรติดตำมกำรด ำนินกำรขຌอรຌองรียน  
10.1  จຌาหนຌาทีไ/กลุมงาน/สถานศึกษา ทีไเดຌรับจຌง฿หຌด านินการ มืไอด านินการ/กຌเขปัญหาตามขຌอ

รຌองรียนสรใจลຌว ฿หຌจຌงจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ  
แเ.โ  จຌงผลการด านินการ฿หຌผูຌขอรับบริการ/ผูຌรຌองรียนิบบ สพม.ลปลพ รร.ใี ทราบตอเป  
แเ.โ  จัดท ารายงานประจ าปี สรุปการรับขຌอรຌองรียนละผลการด านินการ      

  

     

 

 

 

 

 

 



ร้อง รียน ้วย น อง ร้อง รียน นหนังสือ ร้อง รียนทางโทรศัพท์/
ว็ ไ ์

จ้าหน้าทีผู้รั ผิ อ  วิ คราะห์ รืองร้อง รียน 
ภายใน  วันทําการ นั ่รั รือง 

 

กลุ่มกฎหมาย ละค ี
รวจสอบหาข้อ ท็จจริง/
่ง ังคณะกรรมการสืบสวน

ข้อ ท็จจริง ภายใน 3 วันทําการ
นับ ่รับ รือง

สถานศึกษา
 

รวจสอ หาข้อ ท็จจริง/ ่ง ัง
คณะกรรมการสื สวนข้อ ท็จจริง
ภายใน  วันทําการ นั ่ รั
รือง

 
 

ไม่มีมูล ข้าข่าย นการกระทําผิ วินัย  ยุ ิ รือง
มีมูล ข้าข่าย นการกระทําผิ วินัย  สนอ ่ง ัง
คณะกรรมการสอ สวนวินัย

จ้งผู้ ร้อง รียน

รั รืองร้อง รียน

กรณี ร้อง รียน ้วย น อง
       - ผู้ร้อง รียน กรอก คําร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - ออกใ รั ข้อร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - จ้ง ให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ
กรณี ร้อง รียน นหนังสือ 
       - ทะ ียนลั /ออก ลขทะ ียนหนังสือ ลั  
       - จ้งให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ
กรณี ร้อง รียนทางโทรศัพท์/ ว็ ไ  ์  
       - จ้าหน้าทกีรอกข้อร้อง รียน ใน คําร้อง รียน สพม.ล ลพ รร.  
       - จ้งให้ จ้าหน้าทผีู้รั ผิ อ  ภายใน  วันทําการ

๑๑. ผนผังกระ วนการจั การ รืองร้อง รียน/ร้องทุกข์
 
 

ผู้ ร้อง รียน

-๕-



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ิบบ สพม.ลปลพ รร.แี 
 

บบค ำรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

ิดຌวยตนองี 

ทีไ................................................... 

วันทีไ...............  ดือน............................... พ.ศ. .................. 

รืไอง.....................................................................................  

รียน ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  

 ขຌาพจຌาชืไอ ...............................  นามสกุล ..........................................   อายุ ............... ป ี  
อยูบຌานลขทีไ............ หมูทีไ .........  ต าบล ............................. อ าภอ ..................................  จั งหวัด .................. 
ทรศัพท์ .....................................  อาชีพ ........................ .................. ต าหนง .................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ขຌาราชการ/อืไนโิระบุี....................................... ลขทีไ ..................................... ............ 
วันทีไออกบัตร .......................................  วันทีไบัตรหมดอายุ .............................................    

 มีความประสงค์ ขอรຌองรียน/รຌองทุกข์ พืไอ฿หຌ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
พิจารณาด านินการ/ชวยหลือ/กຌเขปัญหา ฿นรืไอง ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
 ดยมีขຌอทใจจริง ดังนีๅ ................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 



 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขຌาพจຌา ขอสงอกสารหลักฐานประกอบการรຌองรียน/รຌองทุกข์ิถຌามีี  ดังนีๅ  
 แี ................................................................................................................  จ านวน .. ................ ฉบับ 

 โี ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ  

 ใี ................................................................................................................  จ านวน .. ................ ฉบับ 

 ไี ................................................................................................................  จ านวน .. .................ฉบับ 

 5ี ....................................................................................... .........................  จ านวน .................. ฉบับ 

 ๆี ................................................................................................................  จ านวน .. .................ฉบับ  
 ็ี ................................................................................................................  จ านวน .................. ฉบับ  

 ่ี ................................................................................................................  จ านวน .. .................ฉบับ 

ขຌาพจຌา ขอรับรองวาค ารຌองรียน/รຌองทุกข์ ดังกลาวขຌางตຌนป็นความจริง ละหากป็นการรຌองรียน/
รຌองทุกข์ปราศจากความจริงละป็นค ารຌองทีไเมสุจริต ยินดีรับความรับผิดตามกฎหมายทัๅงทางพงละอาญา
หากพึงมี     

   จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณาด านินการตอเป     

          ขอสดงความนับถือ  

 

     ิลงชืไอี ................................................. 
              ิ................................................ี    
            ผูຌรຌองรียน/รຌองทุกข์ 



 

ิบบ สพม.ลปลพ รร.โี 
 

บบค ำรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

ิทางทรศัพท์ี 

ทีไ................................................... 

วันทีไ...............  ดือน............................... พ.ศ. .................. 

รืไอง.....................................................................................  

รียน ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

 ขຌาพจຌาชืไอ ...............................  นามสกุล ..........................................  อายุ ............... ป ี  
อยูบຌานลขทีไ............ หมูทีไ .........  ต าบล ............................. อ าภอ ..................................  จังหวัด .................. 
ทรศัพท์ .....................................  อาชีพ .......................................... ต าหนง .................... .............................. 
วลาทีไรับจຌงิทางทรศัพท์ี .......................... น.  หมายลขทรศัพท์ทีไรับจຌง ................................................... 

 มีความประสงค์ ขอรຌองรียน/รຌองทุกข์ พืไอ฿หຌ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
พิจารณาด านินการ/ชวยหลือ/กຌเขปัญหา ฿นรืไอง .......................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... ............................... 
 ดยมีขຌอทใจจริง ดังนีๅ .......................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... ....................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... ..................................
 มีพยานหลักฐานประกอบการรຌองรียน/รຌองทุกข์ิถຌามีี  ดังนีๅ  
 แี ...........................................................................................................................................................   
 โี ........................................................................................................................... ................................  
 ใี ............................................................................................ ...............................................................   
 ไี .......................................................................................................................... .................................   
 5ี ..................................................................................................................................................... ......   
 ๆี ...................................................................................................................... .....................................   
  ็ี .......................................................................................................................... .................................   
 ่ี ...........................................................................................................................................................   
 

ขຌาพจຌา ขอรับรองวาค ารຌองรียน/รຌองทุกข์ ดังกลาวขຌางตຌนป็นความจริง ละหากป็นการรຌองรียน/
รຌองทุกข์ปราศจากความจริงละป็นค ารຌองทีไเมสุจริต จຌาหนຌาทีไเดຌจຌงขຌาพจຌาทราบลຌววาอาจตຌองรับผิดตาม
กฎหมายทัๅงทางพงละอาญาเดຌ    

     ิลงชืไอี .................................................จຌาหนຌาทีไรับรืไอง 
              ิ................................................ี    
      วันทีไ......... ดือน.......................... พ.ศ. ..........  วลา ................น.  

 

 

 

 

 



 

ิบบ สพม.ลปลพ รร.ใี 
 

บบจຌงผลกำรด ำนินกำรตอรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

 

ทีไ................................................... 
…………………………………………….. 

วันทีไ...............  ดือน............................... พ.ศ. .................. 

รืไอง การด านินการตอขຌอรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

รียน .....................................................................................  

อຌางถึง  ...................................................................................... 

สิไงทีไสงมาดຌวย ........................................................................ 

  ตามทีไส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  เดຌรับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 
ของทาน เวຌด านินการ  ความละอียดจຌงลຌว นัๅน   

  บัดนีๅ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  เดຌด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง
กับรืไองทีไรຌองรียนลຌว จึงขอจຌงผลการด านินการ ซึไงปรากฏขຌอทใจจริง ดังนีๅ  

.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ดังมีรายละอียดปรากฏตามสิไงทีไสงมาดຌวย     

จึงรียนมาพืไอทราบ    

      ขอสดงความนับถือ  

 

          ิลงชืไอี ................................................. 
         ิ................................................ี    
                
 

        



 

 ิบบ สพม.ลปลพ รร.แแี 
 

฿บรับค ำรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

ทีไ................................................... 

วันทีไ...............  ดือน............................... พ.ศ. .................. 

รืไอง จຌงการรับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ 

รียน .......................................................ผูຌรຌองรียน/รຌองทุกข์  
   

  ตามทีไทานเดຌรຌองรียน/รຌองทุกข์ ตอ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มืไอวันทีไ ........... ดือน ............................ พ.ศ. ............  กีไยวกับรืไอง ..............................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ...........................  นัๅน   

  เดຌรับรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ของทานเวຌด านินการรียบรຌอยลຌว พืไอจักเดຌพิจารณา
ด านินการ ตอเป    

  จึงจຌงพืไอทราบ  

         ขอสดงความนับถือ 

 

      ิลงชืไอี ............................................ จຌาหนຌาทีไรับรืไอง 
              ิ.............................................ี 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


