
 

 

 

 



 
 

หลักเกณฑการรองเรียน 

 (๑) เรื่องรองเรียนตองมีชื่อและท่ีอยูของผูรอง (สามารถติดตอกลับผูเสียหายได/สามารถตรวจสอบตัวตนได) 

 (๒) เรื่องท่ีรองเรียน ตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอน เสียหาย หรือผูท่ีพบเห็นการกระทําผิด 
ของเจาหนาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 (๓) หนังสือรองเรียนตองระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
พอสมควร ท่ีจะพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีได 
 (๔) ขอเท็จจริงท่ีไดยื่นรองเรียน ตองเปนเรื่องท่ีมีมูลเหตุเกิดข้ึนจริง (หากผูใดนําความเท็จมารองเรียน   
ซ่ึงทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย ผูนั้นอาจตองรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาวขางตนทุกประการ) 
 (5) ขอมูลท่ีไดถือเปนความลับของทางราชการ จะไมมีการเปดเผยชื่อผูท่ีแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน                          
ตอสาธารณะชน  เวนแตการเปดเผยในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผย หรือตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ                         
สั่งใหเปดเผยตามกฎหมาย  

เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 

 (๑) ผูรองเรียนไมแจงชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
 (๒) คํารองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตอไปได 
 (๓) คํารองเรียนท่ีมีลักษณะบัตรสนเทห 
 หมายเหตุ เรื่องท่ีไมปรากฏตัวตนผูรองเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได หรือ มีลักษณะเปนบัตร
สนเทห อาจรับไวพิจารณาก็ได ถาหากระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน 
สามารถสืบสวนขอเท็จจริงตอไปไดและเปนประโยชนตอสาธารณะ 

การรับเรื่องรองเรียน 
 (๑) กรณีการรองเรียน เปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้ 
  - มี วัน เดือน ป 
  - ชื่อ และท่ีอยูของผูรองเรียน 
  - ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน ไดอยางชัดเจนวาไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร 
  - ใชถอยคําสุภาพ 
 (๒) กรณีรองเรียน ดวยวาจา 
 เจาหนาท่ีตองบันทึกขอมูลตามคํารอง และใหผูรองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากผูรองไมยินยอม   
ลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องรองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง 
เวนแตกรณีท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เห็นสมควร เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได 
 (๓) กรณีรองเรียนทางโทรศัพท 
 เจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยูหมายเลข
ติดตอกลับ และรายละเอียดเรื่องรองเรียน 

 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 



 
 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

 กรณีผูรองเรียนตองการแจงขอรองเรียน เก่ียวกับการกระทําของของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตสงขลา สตูล สามารถแจงผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

 (๑) ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  เลขท่ี 174 ถนนสงขลา 

– นาทวี ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 (๒) สงหนังสือรองเรียน ทางไปรษณีย มายัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เลขท่ี 

๑๗๔ ถนนสงขลา – นาทวี ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 

 (๓) ทางโทรศัพท หมายเลข 074-260191 ตอ 26 โทรสาร หมายเลข 074-260193 

 (๔) ทางเว็บไซตสํานักงาน ท่ี http:// www.sea16.go.th   

 (5) แอพพลิเคชั่น ไลน    

 

 

ผูมีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

 กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปนหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ี     

รับเรื่องรองเรียน และดําเนินการตามท่ีมีการรองเรียน 

มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียนและผูใหขอมูล  

 เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต หนวยงานจะปกปดชื่อ 

ท่ีอยู หรือขอมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บรักษาขอมูลผูรองเรียน และผูใหขอมูล 

ไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น ท่ีจะเขาถึงขอมูล

ดังกลาวได ท้ังนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาท่ีเก็บขอมูล ขอรองเรียน

และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืน ท่ีไมมีหนาท่ี

เก่ียวของ เวนแต เปนการเปดเผยตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งใหเปดเผย                      

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 

http://www.sea16.go.th/


 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน 

 (๑) เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไดรับเรื่องรองเรียน ทุกชองทางการรับ

เรื่องรองเรียน จะตรวจสอบขอเท็จจริงวา ผู ถูกกลาวหาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       

ท่ีมีผูใดเปนผูบังคับบัญชา หากเปนขาราชการครูหรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จะดําเนินการ                    

สงเรื่องรองเรียน ใหผู อํานวยการสถานศึกษาพิจารณา ดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามอํานาจหนาท่ี                           

หากผูถูกรองเรียนเปนผูอํานวยการสถานศึกษา หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน                     

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                  

สงขลา สตูล จะพิจารณาดําเนินการสืบสวนสอบสวนตามอํานาจหนาท่ี  

  (๒) เม่ือดําเนินการสืบสวนแลวพบวา เรื่องท่ีรองเรียนไมมีมูลความจริง ผูมีอํานาจดําเนินการสืบสวน

สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง  

  (๓) เม่ือดําเนินการสืบสวนแลวพบวาเรื่องท่ีรองเรียนมีมูลความจริง ผูมีอํานาจ จะพิจารณาดําเนินการ

ทางวินัย ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยถาเปนมูลความผิดวินัยไมรายแรงจะใชเวลาในการดําเนินการ

สอบสวน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ถาเปนมูลความผิดวินัยรายแรงจะใชเวลาในการดําเนินการสอบสวน ภายใน

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน  

  (๔) หากผลการสอบสวนพิจารณาพบวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จะดําเนินการออกคําสั่งลงโทษ   

ทางวินัย หากพบวาพยานหลักฐานไมเพียงพอ วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย หรือผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด

วินัยจะสั่งยุติเรื่อง 

  (๕) รายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เม่ือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดําเนินการหรือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีแลวรายงาน คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (กศจ. สงขลา) พิจารณา 

  (๖) วินัยไมรายแรงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา 

  (๗) วินัยอยางรายแรงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยให ก.ค.ศ. พิจารณา 

  (๘) แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ   

การแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน 

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการ

เสร็จสิ้นตามกระบวนการ ดวยการมีหนังสือแจงผลการพิจารณาดําเนินการจัดสงตามท่ีอยู ท่ีผูรองแจงไว 

 

 

 

 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 



 
 

การกํากับติดตามการดําเนินการ 

 ใ ห ก ลุ ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ค ดี  มี ห น า ท่ี ร า ย ง า น เ ก่ี ย ว กั บ จํ า น ว น เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น  ท่ี ไ ด รั บ                                    

ในแตละปงบประมาณ และผลการดําเนินการตามเรื่องรองเรียน ในแตละปงบประมาณใหรายงานทุกๆ 3 เดือน 

ดังนี ้

- รายงานครั้งท่ี 1 การดําเนินการตั้งแต เดือนตุลาคม – ธันวาคม รายงานภายในวันท่ี      

31 มกราคม ของทุกป 

- รายงานครั้งท่ี 2 การดําเนินการตั้งแต เดือนมกราคม – มีนาคม รายงานภายในวันท่ี      

30 เมษายน ของทุกป 

- รายงานครั้งท่ี 3 การดําเนินการตั้งแต เดือนเมษายน – มิถุนายน รายงานภายในวันท่ี     

31 กรกฎาคม ของทุกป 

- รายงานครั้งท่ี 4 การดําเนินการต้ังแต เดือนกรกฎาคม – กันยายน รายงานภายในวันท่ี  

31 ตุลาคม ของทุกป 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 



 
 

 
 

ชองทางการรองเรียน ทางเว็บไซตสํานักงาน ท่ี http:// www.sea16.go.th 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 

http://www.sea16.go.th/


 
 

 

ชองทางการรองเรียน ทางแอพพลิเคช่ัน ไลน 
 

 
 

 

คูมือ การดําเนินการเรื่องรองเรียน กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลู 
 


