แนวปฏิบัติการรับ/จัดการข้อร้องเรียน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546
ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกินความจาเป็นและได้รับการตอบสนองความต้องการ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance )
2. สถานที่ตั้ง
สานักงานศึกษาธิการภาค ๓ เลขที่ ๗ ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาของ
เจ้ าหน้าที่ของสานั กงานศึกษาธิการภาค ๓ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบว่ามี
พฤติการณ์หรือการกระทาที่มิชอบ หรือปฏิบัติราชการไม่ถูกต้อง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการ
ร้ อ งเรี ย นพฤติ ก ารณ์ ส่ อไปในทางที่ไ ม่ สุ จ ริ ต และประพฤติมิ ช อบ นอกจากนี้ ยัง ให้ คาปรึ ก ษา แนะนาหรื อ
เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานทางการศึกษา
ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการ
๔. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานการรับและจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน มีการปฏิบัติในการแก้ไข
ข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 ( PMQA 4.0 ) หมวด ๓ เรื่อง การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. คาจากัดความ
“เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่
เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้องเรียน ยื่นต่อหน่วยงาน
โดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และส่งต่อมายังหน่วยงาน
“ผู้รับบริการ”หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสานักงานศึกษาธิการภาค ๓ หรือผู้ที่มาขอรับ
บริการจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการภาค ๓ หรือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและ
ประชาชนทั่วไป

-2“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน และการ
ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่อง
ทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย
/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน
และการร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/ทางจดหมายไปรษณีย์/ช่องทางอื่น เช่น ร้องผ่าน
มาทางผู้อานวยการกลุ่มฯ
๖. ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ด้วยตนเอง
๒. จดหมาย/ไปรษณีย์
๓. โทรศัพท์ : .032-323384
๔. E-Mail : reo3.anti@gmail.com
๕. Facebook : สานักงานศึกษาธิการภาค ๓
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ให้การบริการในวันและเวลาราชการทุกวันทาการ
๘. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๘.1 ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานศึกษาธิการภาค ๓ เป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การร้องเรียนและการร้องทุกข์และเป็นผู้รับเรื่องจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไปตาม
คาสั่งสานักงานศึกษาธิการภาค ๓ ที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติงานและ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการภาค ๓
๘.๒ การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ทเี่ ข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนดดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
งานรับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 3
ร้องเรียนทางจดหมาย
ทุกวันที่รับเรื่อง
/ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
032 -326603
ร้องเรียนทางโทรสาร
032 -337343
ร้องเรียนช่องทางอื่นๆ
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน 3 วันทาการ
ภายใน 3 วันทาการ
ภายใน 3 วันทาการ

ภายใน 5 วันทาการ

หมายเหตุ

-3๘.3 การบันทึกข้อร้องเรียน
๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน และการร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๒. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์
ลงทะเบียนคุมข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์
๙. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
๙.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ แล้วประสานงาน
กับผู้ที่ครอบครองเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ตามความประสงค์
๙.๒ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การทาหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ถกู ร้องเรียน จัดทาบันทึกข้อเสนอความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ หรือพิจารณา
๙.๓ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 3
ให้ดาเนินการ ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง หรือแนะนาให้
ผู้ร้องไปดาเนินการตามหน่วยงานให้ถูกต้องต่อไป
๙.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยมิชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
และเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

-๔1๐. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ผู้ร้องเรียนขอร้องเรียน

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตรวจพิจารณาและให้ความเห็น

๒. ร้องเรียนทางจดหมาย/ไปรษณีย์
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร

รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณา
สั่งการและเพื่อประสานงานหน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔. ช่องทางอื่น ๆ

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
กรณีไม่มมี ูล
ยุติเรื่อง

กรณีมมี ูล
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ระยะเวลาดาเนินการ)
(๓๐ วันทาการ)

-

(ระยะเวลาดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาที่เกีย่ วข้อง )

ดาเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งผู้ร้องเรียนหรือผูร้ ้องทุกข์
รายงานตามอานาจหน้าที่ต่อไป

-๕๑๑. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ติดตามหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ในการกากับดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการ
ให้
ทราบเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๒. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๒.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๒.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
๑๓.จัดทาโดย
สานักงานศึกษาธิการภาค ๓ (กลุ่มบริหารงานบุคคล )
เลขที่ ๗ ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์๐ ๓๒๓๒ ๓๓๘๔
โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๔๓
http://www.reo3.moe. go.th

(แบบคาร้องเรียน ๑ )
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
เขียนที่ สานักงานศึกษาธิการภาค 3
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
วันที่..........เดือน............................พ.ศ...............
เรื่อง.............................................................................................................................
เรียน ศึกษาธิการภาค ๓
ด้วย ข้าพเจ้า......................................................เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ
................
อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย.....................ถนน........................
ตาบล….........................
อาเภอ..........................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
........................
ถือบัตร.......................................................เลขที่บัตร...........................................ออกโดย
........................................
วันออกบัตร........................................วันหมดอายุ.......................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในเรื่อง
............................................................................................................................................................ ..........
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................................................................................................
เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค ๓ ดาเนินการ/ พิจารณา.........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาร้องเรียน/คาร้องทุกข์ตามรายการข้างต้นเป็นจริง และข้าพเจ้า
ยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
ชุด
ชุด

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่
1.........................................................................................................................จาน วน..........
2…………………………………………………………………………………………………………….จานวน..........

ชุด
ชุด

3.........................................................................................................................จาน วน..........
4.........................................................................................................................จานวน..........
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
รับที่...................../.................
วันที่............................เวลา.........น.
ผูร้ บั เรือ่ ง.................................

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

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)

(แบบคาร้องเรียน 2 )

เขียนที่ สานักงานศึกษาธิการภาค 3
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 7000
วันที่..........เดือน............................พ.ศ...............
เรื่อง.............................................................................................................................
เรียน ศึกษาธิการภาค ๓
ด้วย ข้าพเจ้า......................................................เกิดวันที่..... ..เดือน............ .......พ.ศ...............
อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย.....................ถนน.....................ตาบล..........................
อาเภอ..........................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................
ถือบัตร.......................................................เลขที่บัตร...........................................ออกโดย....................................
วันออกบัตร........................................วันหมดอายุ............................ .......มีความประสงค์ของร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในเรื่อง.......................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………เป็นพยานหลักฐานประกอบ
เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค ๓ ดาเนินการ/ พิจารณา........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาร้องเรียน/คาร้องทุกข์ตามรายการข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่

ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า หากเป็นคาร้องไม่สุจริต อาจต้องได้รับผิดตามกฎหมาย
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่
1.........................................................................................................................จานวน..........
ชุด
2…………………………………………………………………………………………………………….จานวน..........
ชุด
3.........................................................................................................................จาน วน..........
ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
รับที่...................../.................
วันที่............................เวลา.........น.
ผูร้ บั เรือ่ ง.................................

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

