
 



 
ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้
ทราบและเข้าใจถึงขอ้ก าหนด วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ      
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจะได้ประพฤต ิปฏ ิบัติตนให้ถูกต ้องตามข ้อกำหนด ว ินัย รวมทัง้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในกรณีท ี ่มีการกล่าวหา ว ่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดว ินัย ท าให้ผ ู้ที่เก ี่ยวข ้องกับเรื่องร้องเรียนทุกฝ่ายทราบขั้นตอน และว ิธ ีการในการด าเนินการทางวินัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   หว ังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือการปฏ ิบัต ิงานเล่มนี้จะช ่วยให ้ผู้ที่เกี่ยวข ้องก ับเรื่องร ้องเรียน ทุกฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วินัย และผู้บังคับบัญชา เข้าใจและสามารถด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 



สำรบัญ 
 
 
เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ  

สำรบัญ 

หลักเกณฑ์การร้องเรียน ๑ 
เรื่องร้องเรียนที่อาจไม ่รบัพ ิจารณา ๑ 
การรับเรื่องร้องเรียน ๒ 
ช่องทางการร้องเรียน ๒ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ๒ 
การด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน ๒ 
การด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔ 
ความผิดทางวินัย ๔ 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔ 

 
ภำคผนวก 

แบบฟอร์มหนงัสือร้องเรียน ๖ 



คู ่มูือกำรปฏิบัติงำนรับเรูื่องรู้องเรู ยนท ่เก ่ยวกูับกำรทุจรูิตและประพฤตูิมูิชอบของบุคลำกรในสถำนศู กษำู 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู โรงเร ยนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยููเพชรบ รณ์ 

 
พระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยหล ักเกณฑ ์และวิธ ีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง ปฏ ิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์ส ุขแก่

ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ ื่อตอบสนองความต ้องการของ ประชาชนให้เกิดความผาส ุกและความเป็นอยู่ที่ด ีของประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ์ต่องาน
บร ิการที่ม ีประสิทธ ิภาพและ เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่ม ีขัน้ตอนปฏ ิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต ่อสถานการณ ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความตอ้งการ และมีการประเมินผลการให้บริการ อย่างสม่ าเสมอ 

ในระบบการบริหารราชการ การปฏิบัตหิน้าที ่และปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจไปกระทบสิทธิ
ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเดือดรอ้น  เสียหาย  ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน   เสียหาย  หรือบุคคลอ ื่นใดที ่พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
สามารถส่งขอ้ร ้องเรียนให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข ้องตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผ ่านกระบวนการร้องเรียน เพ ื่อให้การบร ิหารระบบราชการเป็นไป ด้วยความถูกต้อง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ ด้วยความรวดเร็ว 
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับเรือ่งรอ้งเรียนขึน้เพื่อเป็นช่องทางในการ
ร้องเรียน และจัด มาตรฐานเร่ืองร้องเรียนให้ได้ข้อยุติ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีในการร้องเรียนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
หลักเกณฑ์กำรร้องเร ยน 

กรณีท ี่ม ีบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนจากการปฏ ิบัติ หรือไม่ปฏ ิบัติหน ้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ หรือพบเห็นการกระท าผิด 
การทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ของข้าราชการครูและบุคลากร ของ โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ของบุคคลนั้น  หรือ  ผู้แทนโดยชอบธรรม
สามารถยื่นเรื ่องร้องเรียนไปยัง  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   ตามล าดับขั้นตอน  ดงันี ้

๑ . ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งช ื่อ และท ี่อยู่ที ่สามารถติดต ่อกลับได้ และสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
๒. เรื่องท ี่ร้องเรียน ต ้องเป็นเรื ่องที่ผู้ร้องเรียนได้รบัความเด ือดร้อนจากการปฏ ิบัติ หรือไม ่ปฏ ิบัติหน ้าที่ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ หรือ

เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นการกระท าผิด การทุจรติ หรือ ประพฤติมิชอบ ของข้าราชการครูและบุคลากรของ   โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   
๓. หนงัสือร้องเรียนตอ้งระบุเรื่องอนัเป็นเหตใุห้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจรงิหรือพฤตกิารณ์พอสมควร 
๔. ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน ต้องเป็นเร่ืองที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง (หากผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียน ซ่ึงทำให้ผู้อ ื่นได้รับความเสียหาย ผ ู้น้ันจะต้องรับผ ิดชอบต่อ

ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นท ุกประการ) 
 
เรูื่องร้องเร ยนท ่อำจไมู่รับพจิำรณำ 

๑. ผู้ร ้องเรียนไม่แจ้งช ื่อและท่ีอยู่ของผู้ร ้องเรียน 
๒. คำร้องเรียนที่ไม่ระบ ุข้อเท ็จจร ิง พยาน หรือหล ักฐานเพ ียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง

ต่อไปได้  
๓. ค ารอ้งเรยีนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห ์
หมำยเหตุ เร่ืองท ี่ไม่ปรากฏต ัวตนผ ู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร ้องไม่ได้หร ือมีลักษณะเป็นบัตร

สนเท่ห์ อาจรับไว้พจิารณากไ็ด ้ ถ้าหาระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 



กำรรับเรื่องร้องเร ยน 
๑. กรณีการร้องเรียน เป็นลายล ักษณ ์อ ักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ (๑) มี ว ัน เดือน ปี 

(๑) ช ื่อ และที ่อยู่ของผู้ร ้องเร ียน 
(๒) ระบุขอ้เท็จจรงิ หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่รอ้งเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขหรอื

ด าเนินการอยา่งไร 
(๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

๒. กรณีร้องเรียนด้วยวาจา 
เจ้าหนา้ที่ต้องบันทกึข้อมูลตามค าร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยนิยอมลงลายมือช ื่อ ม ิให้รับเร ื่องร ้องเร ียนน้ันไว้พ ิจารณา และ

แจ้งให้ผู้ร ้องทราบพร้อมบันทกึเหตุด ังกล่าวไว ้ในค าร ้อง เว ้นแต่ กรณีท ี่ผู ้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของประชาชนหร ือ
ประโยชน์สาธารณะ  จะรับค าร้องนั้นไว้พจิารณาก็ได ้

๓. กรณีรอ้งเรียนทางโทรศัพท ์
เจ้าหนา้ที่กรอกแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ-สกุล ที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับติดต่อกลับไปยังผู้ร ้องเรียน 

 
ช่องทำงกำรร้องเร ยน 

๑. ร้องเรียนดว้ยตนเอง/ทางจดหมายที ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 99/9 หมู่ 5 ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 
๒. ร้องเรียน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5682-4544 
๓. เว็บไซต์ www.kanchanapisek.ac.th 

 

แนวทำงปฏิบัติเก ่ยวกับเรื่องร้องเร ยนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร 
๑. ให้ถอืเป็นความล ับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห ์ให้พ ิจารณาบ ัตรสนเท่ห์เฉพาะราย ที่ระบุ หล ักฐานแน่ช ัด โดยให้ส ืบสวนทางลับและปกปิดช่ือ   

ผู้ร ้อง ถ้าเห็นว ่าไม่ม ีมูลให้ย ุติเร่ืองได้ถ ้าเห็นว ่ามีม ูล เป็นกรณี ความผิดทางวินัยให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป 
๒. ในการสืบสวนสอบสวนตอ้งให้ความคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนทำ ละเมิด หน่วยงานต้องรับผิดชอบ 

 
กำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเร ยน 

๑. เม่ือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้รับเร่ืองร้องเรียน จะพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย- 
เพชรบูรณ์  ถ้าเรื่องรอ้งเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การร้องเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจรงิ ตาม
มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒. เม่ือดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว ่า เร ื่องที่ร ้องเรียนไม ่ม ีมูลกระท าผ ิดว ินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จะยุติเร่ือง
ร้องเรียน 

๓. เม่ือด าเนินการสืบสวนขอ้เท็จจรงิแล้วพบวา่เรื่องที่รอ้งเรียนมีมูลกระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจะ ด าเนินการสอบสวนทางวนิัยอย่างร้ายแรง หรือไม่
ร้ายแรง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

http://www.kanchanapisek.ac.th/


๔. หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว ่าผู้ถกูกล่าวหากระทำผิดว ินัย ผู้บ ังคับบัญชาที่มี อ านาจตามกฎหมาย จะด าเนินการส ั่งลงโทษทางว ินัย หากพบว่า
พยานหล ักฐานไม่เพ ียงพอว ่าผู้ถกูกล่าวหากระท าผิดว ินัย หรือผู้ถ ูก กล่าวหาไม ่ได้กระท าผิดว ินัยจะส่ังยุติเร ื่อง 

๕. รายงานผลการสอบสวนต่อผู ้อำนวยการส านักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษามัธยมเพชรบูรณ์ เพื่อพ ิจารณา ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที ่ต่อไปตามมาตรา ๑๐๔ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. เม่ือการรายงานการด าเนนิการทางวินัยเปน็อนัส้ินสุดแล้ว แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
 
 
 



กำรด ำเนูินกำรทำงวูินูัย ส ำหรับข้ำรำชกำรครู และบูุคลำกรทำงกำรศู กษำ 
วูินูัย ค ือ กฎเกณฑ์ข ้อบงัคับที่ต้องปฏ ิบัติตาม หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษ 
วูินูัย หมายถ ึง การควบค ุมความประพฤต ิของคนในองค ์การให้เป็นไปตามแบบแผนที ่พ ึงประสงค์ วูินูัยขู้ำรำชกำรคร และบูุคลำกรทำงกำรศู กษำ หมายถึง ข ้อบัญญัต ิที่กำหนด
เป ็นข้อห้ามและข ้อปฏ ิบัติตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๒ – มาตรา ๙๗  
กำรลงโทษทำงวูินูัยข้ำรำชกำร เป็นกระบวนการส าคัญอ ันหน่ึงในการบริหารงานบ ุคคลภาครัฐโดยมี ว ัตถุประสงค์ 
เพ ื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธ ิภาพของข ้าราชการ และมีจุดมุ่งหมายเพ ื ่อธ ารงศักดิ์ศร ีของข้าราชการด้วย การลงโทษทางวินัยถูกน ามาใช้เป็นมาตรการเชิงลบ ควบคู่
กับการให้รางวัลซึง่เป็นมาตรการเชิงบวก ภายใต ้แนวความคิดว่า ข้าราชการท ี่ดีมีประสิทธ ิภาพควรได้รับการยกย่องและให้รางว ัลเพ ื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี 
ข้าราชการทีก่ระท าความผิดสมควรได้รับการลงโทษตามควรแก่กรณี เพ ื ่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก ่ข ้าราชการอ ื่น 

 
ควำมผิดทำงวูินูัย มู   ๕ู สถำน 

ตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   วินัยไม่ร้ายแรง 
๑) ภาคท ัณฑ ์ 
๒) ตัดเงนิเดอืน 
๓) ลดขั้นเงินเดือน วินัยร้ายแรง 
๔) ปลดออก 
๕) ไล่ออก 

 
กฎหมำย ระเบ ยบท ่เก ่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท ี ่แก ้ไขเพ ิ ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๒. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง้ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ ์ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๕. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว ่าด้วยว ิธ ีการออกคำส่ังเกี่ยวกับการลงโทษทางวิน ัยข้าราชการครูและบ ุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางกากรศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนนิการทางวนิัยและการออกจากราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
๘. คำส่ังห ัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏ ิรูปการศึกษาในภ ูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ 
๙. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่นที่เกีย่วข้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 

 
 
 
 

 
ูููููููููููแบบฟอร์มหนังสือร้องเร ยน 

 
เขียนที่..................................................................................................... 

วันที่............................เดือน.........................................พ.ศ. ........................................ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
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เพ ื่อให้ด าเนินการช่วยเหล ือและแก ้ไขปัญหา ดังน้ี 
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                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(ลงชื่อ). ................................................................................ ผู้ร้องทุกข ์ / ร้องเรียน 
(.......................................................................................) 
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