
  
 

คู่มือมาตรฐาน                     
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
 ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558        
ซึ่งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจในการอนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน      
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน ระยะเวลา       
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  น้ัน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ให้ความส าคัญ      
กับกฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้ก าหนดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ        
ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน ระยะเวลา และรายการเอกสาร     
หรือหลักฐานที่ ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ เพื่อเป็นคู่มือส าหรับประชาชนผู้รับบริการ ให้สามารถ     
ทราบแนวทาง รายละเอียดขั้นตอนวิธีการร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ส่วนงาน           
ที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ และเพื่อให้นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติส าหรับการให้บริการ            
โดยคู่มือน้ี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ 
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีรายละเอียดปรากฏ     
ตามคู่มือน้ี 
 
 
        กลุ่มกฎหมายและคดี 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 (1) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องต้องระบุช่ือ – สกุล จริง ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
ส าหรับติดต่อกลับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าผู้ร้องมีตัวตนจริง มิใช่การร้องเรียนโดยกล่ันแกล้งบุคคลใด
และเพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการพิจารณา 
 หากเป็นกรณีที่เป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยผู้ร้องมิได้ระบุช่ือ – สกุล จริงของผู้ร้อง ต้องปรากฏ
รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่มีความชัดเจน และมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอ ที่จะน าสืบหา
ข้อเท็จจริง มิเช่นน้ันการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ส่งพร้อมหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ซึ่งเป็น
ดุลพินิจของหน่วยงานที่จะรับหรือไม่รับไว้พิจารณา 

 (2) ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ผู้ร้องมีหน้าที่ ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ถูกต้อง             
เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ในการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือเพื่อการด าเนินการ          
ตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือกระท าการใด ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ร้อง
เป็นผู้มีตัวตนจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั้ง น้ี เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีกรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข์            
โดยกล่ันแกล้งบุคคลใด และเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ ส่งพร้อมหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 

 (3) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะรับพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมที่ปรากฏ
ชัดเจน เพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการต่อไปได้เท่าน้ัน 

 (4) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ ไม่ใช้ค าพูดที่มีลักษณะเป็นการส่อเสียด หยาบคาย 
ลามกอนาจาร หรือใส่ร้ายผู้อ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 

 (5) เรื่องที่อาจน ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย        
อันเน่ืองมาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 (6) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุช่ือบุคคลที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงอันเป็น
เหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมระบุพยานหลักฐานประกอบ 

 (7) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง ผู้ร้องต้องรับผิดชอบ
ต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวทุกประการ ผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย  
ผู้น้ันอาจต้องรับผิดทางอาญา และหากเป็นข้าราชการจะต้องถูกด าเนินการทางวินัยด้วย 

2. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 (1) ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18  

(2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18          
ต าบลอ่างศิลา อ าเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
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( 3 )  ร้ อ ง เ รี ยนท า ง เ ว็บ ไ ซต์ ข องส า นั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษ ามั ธ ยมศึ กษ า  เ ขต  18                          
ที่ http://www.spm18.go.th 

(4) ร้องเรียนผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
- ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 หรือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรี 
- ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีสายด่วน 1111 
- คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 
- ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นผู้รับผิดชอบ      
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และด าเนินการตามคู่มือน้ี 

4. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้อง พยานและผู้ให้ข้อมูล 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานจะปกปิด

ช่ือ ที่อยู่ และข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้อง พยานและผู้ให้ข้อมูล โดยเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน 
พยานและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เท่าน้ันที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้อง พยานและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดยถือปฏิบัติ        
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่ 1 
กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้รับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียน

ระบบสารบรรณ ทะเบียนรับ-ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่ 2 
นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี รับเรื่อง วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และบันทึกรายงาน

เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อพิจารณามอบหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ 3 
นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี ประสานงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     

ตามมาตรฐาน และระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและเกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 4 
นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
 
 
 
 
 
 

http://www.spm18.go.th/
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ขั้นตอนที่ 5 
- กรณียุติเรื่อง นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 

(กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) หรือ 
- กรณีมีมูล ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทางวินัย (ไม่ร้ายแรง ด าเนินการ

ภายในระยะเวลา 90 วัน / อย่างร้ายแรง ด าเนินการภายใน 180 วัน หากมีเหตุจ าเป็นขอขยายเวลา        
ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และจะต้องไม่เกิน 240 วัน) 

นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ (กรณีทราบชื่อ /ที่อยู่) 

6. การแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งผลการด าเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่ได้ด าเนินการเสร็จส้ินตามกระบวนการ   

7. เครื่องมือการก ากับติดตาม 
  เครื่องมือการก ากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องเรียนตามเอกสารแนบท้าย 

8. การก ากับติดตามการด าเนินการ 
  นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ ดังน้ี 
  (1) การับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
  (2) การจัดซื้อจัดจ้าง 
  (3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผลการด าเนินการตามเรื่องร้องเรียน       
โดยรายงานเป็นรายไตรมาส 
 

________________________________________ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 เขียนที่.............................................................. 

วันที่.................................................................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ที่อยู่ บ้านเลขที่..............หมู่ที.่..........ถนน..............................ต าบล.........................อ าเภอ........ .......................... 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................หมายเลขโทรศัพท์.............................. ..................... 

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
 รายละเอียด............................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .......................................................................................... 
 
      ลงช่ือ.................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
            (................................................) 
            ............./................./................ 

 
 

 



  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 รายละเอียด ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การยื่นเรื่อง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถด าเนินการได้        
ตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ช่องทางการร้องเรียน 

 ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 

  (1) ร้องเรียนโดยตรงต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
   - โทรศัพท์ หมายเลข 038-397501 – 5  ผอ.สพม.18 , นิติกร กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
   - ด้วยตนเองต่อ ผอ.สพม.18 , นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดีณ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เลขที่ 25/11 หมู่ที่ 5 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
   - หนังสือ ส่งทางไปรษณีย์ ถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 เลขที่ 25/11 หมู่ที่ 5 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
   - เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
www.spm.18.go.th  หัวข้อ “ร้องเรียน/ร้องทุกข์” 

  (2) ร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ 
   - ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชลบุรี / ระยอง (ตามสถานที่แห่งมูลเหตุ) 
   - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
   - สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 
   - ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   - ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
   - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
   - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

2. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ 

 การร้องเรียนไม่จ าเป็นต้องใช้หลักฐานใด ๆ ของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ การร้องเรียนในกรณีที่ผู้ร้องเป็น
ผู้เสียหายอันเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้หลักฐาน  ดังน้ี 
  (1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
  (2) หลักฐานที่ระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

3. แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

http://www.spm.18.go.th/


  

 
 
 
 
 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                           
และประพฤติมิชอบ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

สพม.18 รับเรื่องร้องเรยีน      
การทุจริต 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน ( 1 วัน) 

ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง  
(ไม่เกิน 30 วัน) 

กรณีมมีูลที่กล่าวหา
ว่ากระท าผดิวินัย 

กรณไีม่มมีูลกล่าวหา
ว่ากระท าผดิวินัย 

สั่งยุติเรื่อง 
(1 วัน) 

แจ้งผู้ร้องเรียน     
(ภายใน 15 วัน) 

ด ำเนินกำร
สอบสวนวนิยั 

กรณีอย่างรา้ยแรง                     
(ไม่เกิน 180 วัน) 

กรณไีม่ร้ายแรง                     
(ไม่เกิน 90 วัน) 

เสนอผูม้ีอ านาจ  
ตามมาตรา 53 

(1 วัน) 

กรณีมคีวามผดิ      
มีค าสั่งลงโทษ 

(1 วัน)      

รายงาน กศจ. 
พิจารณา (30 วัน) 

เสนอผู้บังคับบญัชา   
(1 วัน) 

กรณีมคีวามผดิ      
มีค าสั่งลงโทษ       

(1 วัน)    

รายงาน ก.ค.ศ. หรือ สพฐ. แล้วแต่กรณี           
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ         

ตามระเบียบต่อไป 

รายงาน กศจ. 
พิจารณา (30 วัน) 


