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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง  ลําพูน

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  โดยจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ                  
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ขอรับบริการ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และประชาชนโดยทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
 
 
 

           
    กลุ่มกฎหมายและคดี 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนเป�นหนังสือ ร้องเรียนทางโทรศัพท์/
เว็บไซต์

เจ้าหน้าที� ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เรื�องร้องเรียน 
ภายใน 1 วันทําการ นับแต่รับเรื�อง 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/
แต่งตั�งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่รับเรื�อง

สถานศึกษา
 

ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งตั�ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่รับ
เรื�อง

 
 

ไม่มีมูลเข้าข่ายเป�นการกระทําผิดวินัย  ยุติเรื�อง
มีมูลเข้าข่ายเป�นการกระทําผิดวินัย  เสนอแต่งตั�ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย

แจ้งผู้ร้องเรียน

รับเรื�องร้องเรียน

กรณี ร้องเรียนด้วยตนเอง
       - ผู้ร้องเรียน กรอกแบบคําร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.1) 
       - ออกใบรับข้อร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.11) 
       - แจ้ง ให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ
กรณี ร้องเรียนเป�นหนังสือ 
       - ทะเบียนลับ/ออกเลขทะเบียนหนังสือ(ลับ) 
       - แจ้งให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ
กรณี ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็ปไซต ์  
       - เจ้าหน้าที�กรอกข้อร้องเรียน ในแบบคําร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.2) 
       - แจ้งให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื�องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 

ผู้ร้องเรียน



 

 

 

สำรบัญ  
 

เรื่อง                   หน้ำ  

หลักการและเหตุผล          1  
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน         1  
สถานที่ตั้ง           1  
หน้าที่ความรับผิดชอบ          1  
วัตถุประสงค์           1  
ค าจ ากัดความ           2  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ         2 
ข้อร้องเรียนที่รับด าเนินการ        2 
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีการ ด าเนินการ       3  
การติดตามการด าเนินการข้อร้องเรียน       4  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์      5  
 
ภาคผนวก  

- แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (แบบ สพม.ลปลพ รร.1) 
- แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์) (แบบ สพม.ลปลพ รร.2) 
- แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (แบบ สพม.ลปลพ รร.3) 
- ใบรับค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (แบบ สพม.ลปลพ รร.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้การด าเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรม ความเสมอภาค
ระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ  

๒. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 
โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย กลุ่มกฎหมายและคดี              
ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ)ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. สถำนที่ตั้ง  
409/1  ถนนพระเจ้าทันใจ  ต าบลต้นธงชัย  อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง   52160     

๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
 รับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ นักเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป   
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๕. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขั้นตอน/กระบวนการ 

และแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 

๒. เพ่ือตอบสนองความต้องการของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี 
ได้รับความเป็นธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ต่องานบริการ การจัดการศึกษา   

 

6. ค ำจ ำกัดควำม  
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของ

หน่วยงานราชการ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนทั่วไป  และหน่วยงานต่างๆของรัฐ  
ผู้ขอรับบริกำร หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

ของหน่วยงานราชการ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนทั่วไป  และหน่วยงานต่างๆของรัฐ   
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการข้อ

ร้องเรียน ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล ำปำง ล ำพูน       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ข้อร้องเรียน หมายถึง  ข้อร้องเรียนกล่าวหา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การสอบถาม/การร้อง

ขอข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
บริหารทั่วไป 

กำรจัดกำรข้อร้องเรียน  หมายความรวมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน หมายถึง  ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น              
การร้องเรียนด้วยตนเอง  การร้องเรียนเป็นหนังสือ  การร้องเรียนทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์  

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
1. สามารถด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สุขแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ นักเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชน
ทั่วไป 

๒. สามารถตอบสนองความต้องการของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  และเกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความเป็นธรรม  เกิดผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ต่องานบริการ 
การบริหารและการจัดการศึกษา  
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8. ข้อร้องเรียนที่รับด ำเนินกำร 
 8.1  เป็นข้อร้องเรียนกล่าวหา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การสอบถาม/การร้องขอข้อมูล และอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ตามกฎหมาย  เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ             
การบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป   
 8.2  ข้อร้องเรียนต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  และ เรื่องหรือเหตุแห่งการ
ร้องเรียน  โดยมีข้อเท็จจริง พฤติการณ์ พยานหลักฐาน พอที่จะสามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้  

8.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน ที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  
จะต้องมีพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ระบุพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน ที่
สามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้  
 8.4  ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน ที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์              
ที่ไม่ใช่ข้อร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัย  แต่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และอยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ตามกฎหมาย    
 8.5  ไม่เป็นข้อร้องเรียนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว       

9. กระบวนกำร/ขั้นตอน/วิธีกำร กำรด ำเนินงำน  

9.1  การก าหนดผู้รับผิดชอบ  
       กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน    
9.2  ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน 
       9.2.1  ร้องเรียนด้วยตนเอง  
 9.2.2  ร้องเรียนเป็นหนังสือ 
 9.2.3  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-010788 หรือ 054-350789  ต่อ 108   

9.3  กำรรับเรื่องร้องเรียน  

 9.3.1  กรณี มำร้องเรียนด้วยตนเอง   
  (1)  ให้ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  กรอกแบบค าร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.1)  โดยมี

รายละเอียด เช่น ชื่อ–สกุล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน และ
สถานที่เกิดเหตุ  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ณ กลุ่มกฎหมายและคดี  สพม. ลปลพ   

  (2)  ออกใบรับข้อร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.11) ให้กับ ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน  
พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน  

  (3)  แจ้งให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด าเนินการ ภายใน  1 วันท าการ 
  9.3.2  กรณี ร้องเรียนเป็นหนังสือ   
  (1)  ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับของ สพม. ลปลพ  ออกเลขทะเบียนหนังสือ(ลับ) ใน

ทะเบียนหนังสือลับของ  สพม.ลปลพ   
  (2)  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ภายใน  1 วันท าการ 
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  9.3.3  กรณี ร้องเรียนทำงโทรศัพท์   
   (1)  ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อร้องเรียนลงในแบบค าร้องเรียนทางโทรศัพท์(สพม.ลปลพ 
รร.2)  โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อ–สกุล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่อง
ร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ  พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อผู้รับโทรศัพท์/ผู้บันทึกข้อความ  
   (2)  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ภายใน  1 วันท าการ 

9.4  ขั้นตอน/วิธีกำร จัดกำรข้อร้องเรียน 

9.4.1  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ว่า เป็นเรื่องเก่ียวกับวินัยหรือไม่ และ
เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่/กลุ่มงาน/สถานศึกษา ใด  ภายใน 1 วันท าการนับแต่รับเรื่อง   

9.4.2  กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องวินัย  เสนอ/แจ้งเจ้าหน้าที่/กลุ่มงาน/
สถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ร้องเรียน  ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง  

 9.4.3  กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับเรื่องวินัย  
(1)  เสนอ/แจ้ง เจ้าหน้าที่/กลุ่มงาน หรือ สถานศึกษา ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่

ร้องเรียน  ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง 
(2)  ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 3 วัน

ท าการ นับแต่รับเรื่อง  หากพบว่ากรณีอันมีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการทาง
วินัยต่อไป  หากพบว่ากรณีไม่มีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง  

(3) หากเป็นการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาท า
การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง    
หากพบว่ากรณีอันมีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการทางวินัยต่อไป  หากพบว่า
กรณีไม่มีมลูว่าการกระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง 

10.  กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรข้อร้องเรียน  
10.1  เจ้าหน้าที่/กลุ่มงาน/สถานศึกษา ที่ได้รับแจ้งให้ด าเนินการ เมื่อด าเนินการ/แก้ไขปัญหาตามข้อ

ร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
10.2  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน(แบบ สพม.ลปลพ รร.3) ทราบต่อไป  
10.2  จัดท ารายงานประจ าปี สรุปการรับข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการ      

  
     
 
 
 
 
 
 



ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนเป�นหนังสือ ร้องเรียนทางโทรศัพท์/
เว็บไซต์

เจ้าหน้าที� ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เรื�องร้องเรียน 
ภายใน 1 วันทําการ นับแต่รับเรื�อง 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/
แต่งตั�งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่รับเรื�อง

สถานศึกษา
 

ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งตั�ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่รับ
เรื�อง

 
 

ไม่มีมูลเข้าข่ายเป�นการกระทําผิดวินัย  ยุติเรื�อง
มีมูลเข้าข่ายเป�นการกระทําผิดวินัย  เสนอแต่งตั�ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย

แจ้งผู้ร้องเรียน

รับเรื�องร้องเรียน

กรณี ร้องเรียนด้วยตนเอง
       - ผู้ร้องเรียน กรอกแบบคําร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.1) 
       - ออกใบรับข้อร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.11) 
       - แจ้ง ให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ
กรณี ร้องเรียนเป�นหนังสือ 
       - ทะเบียนลับ/ออกเลขทะเบียนหนังสือ(ลับ) 
       - แจ้งให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ
กรณี ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็ปไซต ์  
       - เจ้าหน้าที�กรอกข้อร้องเรียน ในแบบคําร้องเรียน(สพม.ลปลพ รร.2) 
       - แจ้งให้เจ้าหน้าที�ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันทําการ

๑๑.แผนผังกระบวนการจัดการเรื�องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 

ผู้ร้องเรียน

-๕-



 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
(แบบ สพม.ลปลพ รร.1) 

 
แบบค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ด้วยตนเอง) 

ที่................................................... 

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

เรื่อง.....................................................................................  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  

 ข้าพเจ้าชื่อ ...............................  นามสกุล ..........................................  อายุ ............... ป ี  
อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ที่ .........  ต าบล ............................. อ าเภอ ..................................  จังหวัด .................. 
โทรศัพท์ .....................................  อาชีพ .......................................... ต าแหน่ง .................... .............................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/อ่ืนๆ(ระบุ)....................................... เลขท่ี .................................................  
วันที่ออกบัตร .......................................  วันที่บัตรหมดอายุ .............................................    

 มีความประสงค์ ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
พิจารณาด าเนินการ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในเรื่อง .............................................................................. ............ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................. 
 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ ..................................................................................................... ....................... 
.................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 



 
 
 
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... .......................................... 
 
 ข้าพเจ้า ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)  ดังนี้  
 1) ................................................................................................................  จ านวน ............... ... ฉบับ 
 2) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ 
 3) ................................................................................................................  จ านวน .. ................ ฉบับ 
 4) .............................................................................. ..................................  จ านวน ...................ฉบับ 
 5) ................................................................................................................  จ านวน .. ................ ฉบับ 
 6) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ  
 7) ................................................................................................................  จ านวน .. ................ ฉบับ 
 8) ................................................................................................................  จ านวน .. .................ฉบับ 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และหากเป็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ปราศจากความจริงและเป็นค าร้องที่ไม่สุจริต ยินดีรับความรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
หากพึงมี     

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป     

          ขอแสดงความนับถือ  

 
     (ลงชื่อ) ................................................. 
              (................................................)    
            ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



 
(แบบ สพม.ลปลพ รร.2) 

 
แบบค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ทางโทรศัพท์) 

ที่................................................... 

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

เรื่อง.....................................................................................  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

 ข้าพเจ้าชื่อ ...............................  นามสกุล ................... .......................  อายุ ............... ป ี  
อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ที่ .........  ต าบล ............................. อ าเภอ ..................................  จั งหวัด .................. 
โทรศัพท์ .....................................  อาชีพ .......................................... ต าแหน่ง ..................................................  
เวลาที่รับแจ้ง(ทางโทรศัพท์) .......................... น.  หมายเลขโทรศัพท์ที่รับแจ้ง ........................................ ........... 

 มีความประสงค์ ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
พิจารณาด าเนินการ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในเรื่อง .............................................................................. ............ 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ......................................... 
 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ ..................................................................................................... ....................... 
................................................................ ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
 



 
 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ............................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ................................................
 มีพยานหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)  ดังนี้  
 1) .......................................................................................................................... .................................   
 2) ........................................................................................................................... ................................  
 3) .................................................................................. .........................................................................   
 4) .......................................................................................................................... .................................   
 5) ........................................................................................................................................... ................   
 6) .......................................................................................................................... .................................   
  7) .......................................................................................... .................................................................   
 8) .......................................................................................................................... .................................   
 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และหากเป็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ปราศจากความจริงและเป็นค าร้องที่ไม่สุจริต เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าทราบแล้วว่าอาจต้องรับผิดตาม
กฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาได้    

     (ลงชื่อ) .................................................เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
              (................................................)    
      วันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ..........  เวลา ................น.  
 
 
 
 
 



 
(แบบ สพม.ลปลพ รร.3) 

 
แบบแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตอ่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
ที่................................................... 
…………………………………………….. 

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

เรื่อง การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน .....................................................................................  

อ้างถึง  ......................................................................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ........................................................................ 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของท่าน ไว้ด าเนินการ  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น   

  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ร้องเรียนแล้ว จึงขอแจ้งผลการด าเนินการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้  

............................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย     

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    

      ขอแสดงความนับถือ  

 
          (ลงชื่อ) ................................................. 
         (................................................)    
                
 
        



 
 (แบบ สพม.ลปลพ รร.11) 

 
ใบรับค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ที่................................................... 

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

เรื่อง แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน .......................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   

  ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............  เกี่ยวกับเรื่อง .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ................  นั้น   

  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่านไว้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อจักได้พิจารณา
ด าเนินการ ต่อไป    

  จึงแจ้งเพ่ือทราบ  

         ขอแสดงความนับถือ 

 
      (ลงชื่อ) ............................................ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
              (.............................................) 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 


