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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำ

คำม 

 
 

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 



  
 
  มาตรฐานการปฏิบัตงิานของกระบวนการรบัเรื่อง ร้องเรียน และด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน       
ของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม โดยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
  1. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มกฎหมายและคดี  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม อาคารมัธยม 2  

  2. ส่งหนังสือ / จดหมาย ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม ถนน นิวาศ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3. Emaill : ssbr32@hotmail.com 

  4. โทรศัพท์ 044-612-408 

  5. โทรสาร 044-612-644 

  6. กล่องรับความเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์  บน เว็บไซต์ http://www.ssbr.go.th 

  7. หน่วยงานอื่นที่รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
การตรวนเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการรัฐสภา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  ฯลฯ 

 



ผ่านสื่อสาธารณะ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ลงทะเบียน 

รับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียน

ด้วยตนเอง 

ลงทะเบียน 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผ่าน

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่
บันทึกลง

แบบฟอร์ม 

แผนผังกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 
ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำมหำสำคำม 

 
             
                                                          
                                   
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่

รับเร่ือง 

ทางโทรศพัท์ 

ผู้ รับบนัทึก 

หนงัสอื

ร้องเรียน  

กลุม่กฎหมายและคดีพิจารณา 

ผอ. สพม.บร. ด าเนินการ   

วินิจฉยัและสัง่การ 

คณะกรรมการจดัการด าเนินการ 

กรณีเร่ืองไม่รุนแรง ด าเนินการไกลเ่กลีย่ 

และยติุเร่ือง 
กรณีเร่ืองรุนแรง ตัง้กรรมการสอบข้อเท็จจริง 

นิติกรด าเนินการต่อไป 

รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริง 



ขั้นตอนกำรจดักำรเรื่องร้องเรียน  
ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำมหำสำคำม 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. รับเรื่องร้องเรียน ไม่เกิน 1 วัน รายงานผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ที่
ได้รับมอบหมาย พิจารราสัง่การกลุม่งาน
ใดรับผิดชอบ 
 

นิติกร หรอื      
กลุ่มอ านวยการ 

2. ตรวจสอบ / สืบข้อเทจ็จริง ไม่เกิน 15 วัน แสวงหาข้อเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อช้ีมลูในเบือ้งต้น 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

3. สรปุผลการตรวจสอบสบืสวน ไม่เกิน 5 วัน เขียนรายงานผลการตรวจสอบ / 
สืบสวน โดยมีข้อเทจ็จริงและเอกสาร
หลักฐานประกอบพรอ้มข้อพจิารณา
เสนอผู้มีอ านาจสัง่การว่า ควรยุติเรื่อง 
หรือด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

4. แจ้งผลการรอ้งเรียนรอ้งต่อผู้รอ้ง 
 

ไม่เกิน 2 วัน ท าหนังสือแจง้โดยน าเสนอประเด็นและ
ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการตรวจสอบ / 
สืบสวน พร้อมความเห็นของผู้มอี านาจ
สั่งการ 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

5. เตรียมการด าเนินการทางวินัยกรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัย 
 

ไม่เกิน 3 วัน ออกค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการสอบสวนและ
มีหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

6. สอบวินัยไมร่้ายแรง ไม่เกิน 90 วัน ด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่เกิน 240 วัน 
 

ด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
ร้ายแรง 
 
 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

7. 
 

ตรวจส านวนการด าเนินการทาง
วินัย 
 

ไม่เกิน 5 วัน ตรวจสอบว่าด าเนินการถูกต้องสมบูรณ์ 
หรือไม ่

นิติกร 

8. 
 

เสนอส านวนการด าเนินการทาง
วินัยผ่านผู้ทีเ่กี่ยวข้องตามสายงาน
ไปจนถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา
คาม 

ไม่เกิน 10 วัน เขียนรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง ข้อ
กฎหมาย พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน และความเห็น
ของกลุม่กฎหมายและคด ี

นิติกร 

9. 
 

เสนอรายงานการด าเนินการทาง
วินัยต่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
น าเข้าที่ประชุม อ.กศจ. และ กศจ. 
บุรรีัมย์ พิจารณา  

ไม่เกิน 3 วัน เสนอรายงานที มทีั้งข้อเท็จจริงและ ข้อ
กฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวน ความเห็นกลุ่มกฎหมายและ
คดี พร้อมทั้งความเห็นของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
 

นิติกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มการรอ้งเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
                                                          วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ. ........... 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................. 
อายุ...................ปี อาชีพ..............................อยูบ่้านเลขที่...............หมู่ที่....................ถนน..... ............................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................จงัหวัด.....................โทรศัพท์. .................... 
 ร้องเรียนเรื่อง............................................................................ ................................................................ 
 ข้อความที่ร้องเรียน.......................................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................... ...................................................
................................................................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้ร้องเรียน 
                                              (......................................................) 

        (ลงช่ือ).........................................................ผู้รบัเรื่องร้องเรียน 
                                              (......................................................) 

 
 

 

 

 



 

แบบฟอร์มกรณีผู้ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ / ติดต่อด้วยตนเองมิได้มีหนังสือ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำคำม 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................ 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ....................หมู่ที่.............................ซอย...................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต........................................................................... 

จังหวัด...........................................ไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์................................
  

ข้อร้องเรียน 

ต้องการร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน)............................................................................ 

ต าแหน่ง........................................สังกัดโรงเรียน........................................................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ตามรายละเอียดข้อร้องเรียนดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

ความต้องการ/ขอความช่วยเหลือ 

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

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

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

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

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

วนัที่...........................................เวลา............................ 



ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

การตรวจพิจารณาในเบื้องต้น .................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 


