
 

 

 

 

 
 



 
 

คู่มือ การด าเนินการเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 

หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 (๑) เรื่องร้องเรียนต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง (สามารถติดต่อกลับผู้เสียหายได้/สามารถตรวจสอบตัวตนได้) 
 (๒) เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือผู้ที่พบเห็นการกระท าผิด 
ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 (๓) หนังสือร้องเรียนต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
พอสมควร ที่จะพิจารณาด าเนินการต าอ านาจหน้าที่ได้ 
 (๔) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง (หากผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียน   
ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ) 
 (5) ข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับของทางราชการ จะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน                          
ต่อสาธารณะชน  เว้นแต่การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผย หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ                         
สั่งให้เปิดเผยตามกฎหมาย  

เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

 (๑) ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 (๒) ค าร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ 
 (๓) ค าร้องเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห์ 
 หมายเหตุ เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือ มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 (๑) กรณีการร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  - มี วัน เดือน ปี 
  - ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
  - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรื อ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร 
  - ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
 (๒) กรณีร้องเรียน ด้วยวาจา 
 เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลตามค าร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอม   
ลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าร้อง 
เว้นแต่กรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
 (๓) กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่หมายเลข
ติดต่อกลับ และรายละเอียดเรื่องร้องเรียน 
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ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระท าของของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 (๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เลขที่ 174 ถนนสงขลา – 
นาทวี ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 (๒) ส่งหนังสือร้องเรียน ทางไปรษณีย์ มายัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เลขที่ 
๑๗๔ ถนนสงขลา – นาทวี ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
 (๓) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-260191 ต่อ 26 โทรสาร หมายเลข 074-260193 
 (๔) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ที่ http:// www.sea16.go.th   
 (5) แอพพลิเคชั่น ไลน์    

 

 

ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่     
รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการตามที่มีการร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล  
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานจะปกปิดชื่อ 
ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล 
ไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ที่จะเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน  ที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่ง ให้เปิดเผย                      
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (๑) เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับเรื่องร้องเรียน ทุกช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า  ผู้ ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ที่มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา หากเป็นข้าราชการครูหรือด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จะด าเนินการ                    
ส่งเรื่องร้องเรียน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา ด าเนินการสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่                           
หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน                     
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 16 จะพิจารณาด าเนินการสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่  
  (๒) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอ านาจด าเนินการสืบสวน
สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง  
  (๓) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอ านาจ จะพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัย ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการด าเนินการ
สอบสวน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะใช้เวลาในการด าเนินการสอบสวน ภายใน
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน  
  (๔) หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย จะด าเนินการออกค าสั่งลงโทษ   
ทางวินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด
วินัยจะสั่งยุติเรื่อง 
  (๕) รายงานผลการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ด าเนินการหรือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้วรายงาน คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสงขลา (กศจ. สงขลา) พิจารณา 
  (๖) วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการด าเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
  (๗) วินัยอย่างร้ายแรงรายงานผลการด าเนินการทางวินัยให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  (๘) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ   

การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นตามกระบวนการ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการจัดส่งตามท่ีอยู่ ที่ผู้ร้องแจ้งไว้ 
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การก ากับติดตามการด าเนินการ 
 ใ ห้ ก ลุ่ ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ค ดี  มี ห น้ า ที่ ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั บ จ า น ว น เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น  ที่ ไ ด้ รั บ                                    
ในแต่ละปีงบประมาณ และผลการด าเนินการตามเรื่องร้องเรียน ในแต่ละปีงบประมาณให้รายงานทุกๆ 3 เดือน 
ดังนี้ 

- รายงานครั้งที่ 1 การด าเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม รายงานภายในวันที่      
31 มกราคม ของทุกปี 

- รายงานครั้งที่ 2 การด าเนินการตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม รายงานภายในวันที่      
30 เมษายน ของทุกปี 

- รายงานครั้งที่ 3 การด าเนินการตั้งแต่ เดือนเมษายน – มิถุนายน รายงานภายในวันที่     
31 กรกฎาคม ของทุกปี 

- รายงานครั้งที่ 4 การด าเนินการตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – กันยายน รายงานภายในวันที่  
31 ตุลาคม ของทุกปี 
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ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซต์ส านักงาน ที่ http:// www.sea16.go.th 
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ช่องทางการร้องเรียน ทางแอพพลิเคชั่น ไลน์ 
 

 
 
 


