
 
 

 

 

 

 
 

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองทุกข/รองเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

 
จัดทำโดย 

กลุมกฎหมายและคด ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต ๑ 
ถนนปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี  

โทรศพัท ๐๗๓ – ๔๖๐๐๗๙ ตอ ๑๕ 

เว็บไซต http://www.pattani๑.go.th 
 

 

 

การเผยแพร 
คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรองทุกข/รองเรยีน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปตตานี เขต ๑ (เผยแพร มกราคม ๒๕๖๒) 



 

 
 

 

คูมอืการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองทุกข/รองเรียน 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานเีขต ๑ 
 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ เปนหนวยงานกำกับ ดูแล 

สนับสนุน สงเสริมและประสานการจัดการศึกษา ในทองที่ ๔  อำเภอของจังหวัดปตตานี คืออำเภอเมือง

ปตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๖ โรง      

ซึ่งอาจเกิดปญหาการรองทุกข/รองเรียน  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรได ดังน้ัน เพ่ือใหกระบวนการ 

บริหารจัดการเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง โปรงใส ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 

Governance) และเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของเจาหนาที่และเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจใหกับ

บุคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชน ผู ปกครอง สามารถใชสิทธิไดโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เห็นสมควรกำหนดกระบวนการจัดการเก่ียวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียนไว  

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ บุคลากรในสังกัด ผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไปไดรับทราบถงึกระบวนการ ขั้นตอนการจดัการเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

๒. เพ่ือใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนผูรองทุกข/รองเรียน เขาใจและมีความเชื่อมั่น 

ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ ที่สามารถจัดการเรื่องรองทุกข/ 

รองเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เพื่อจัดการขอรองทุกข/รองเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปตตานี เขต ๑ ใหสอดรับการหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และเปนการ 

เสริมสรางความซื่อสัตย สุจรติในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

หลักเกณฑการรองทุกข/รองเรียน 
๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปดวยความสุจริตและโปรงใสตามหลักการบริหาร 

กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 

เก่ียวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทำผิด 

รวมกัน โดยผูรองทุกข/รองเรียนตองระบุชื่อ – สกุลจริง และขอมูลเกี่ยวกับที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทสำหรับ

ติดตอกลับสำหรับผูรอง เพื่อประโยชนในการตรวจสอบวาผูรองเปนผูที่มีตัวตนอยูจริง มิใชเปนการรองเรียน 

โดยเปนการกลั่นแกลงบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหตองไดรับโทษ และเพื่อประโยชนในการตอบกลับและแจงผล 

การพิจารณา 



# 
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๒. ในการรองทุกข/รองเรียน ผู รองมีหนาที่ในการใหขอมูลและพยานหลักฐานที่ถูกตอง 

ตลอดจนอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในการที่เปนประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริงหรือเพื่อการ 

ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ รวมถึงการจัดสงเอกสารหลักฐานใหกับเจาหนาที่เพื่อพิสูจน    

ความผิดหรือบริสทุธิ์ของผูถูกกลาวหา 

๓. การรองทุกข/รองเรียนที่รับไวพิจารณานั้น ใหรับพิจารณาเฉพาะที่ระบุพยานหลักฐานและ 

กรณีแวดลอมที่ปรากฏชัดแจงหรือระบุตัวพยานบุคคลที่แนนอนเทานั้น 
๔. การรองทุกข/รองเรียน ตองใชคำสุภาพ ไมใชคำพูดที่มีลักษณะเปนการสอเสียด 

หยาบคาย ลามกอนาจารหรือใสรายผูอ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 

๕. เรือ่งที่จะนำมารองทุกข/รองเรียนไดนั้น ตองเปนกรณีที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของเจาหนาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

๖. การรองทุกข/รองเรียน ตองระบุชื่อบุคคล ขอเท็จจริงหรือเหตุอันเปนท่ี มาแหงการ 

รองทุกข/รองเรยีน พรอมทั้งระบุพยานหลักฐานประกอบเทาที่มี 
๗. ขอเท็จจริงที่ไดรองทุกข/รองเรียน ตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง หากเรื่องที่นำมารองทุกข/ 

รองเรียนนั้นไมมีมูลความจริง ผูที่นำขอความอันเปนเท็จมารองเรียนกลาวโทษบุคคลอื่น หากทำใหบุคคลอ่ืน 

ไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูรองตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น   และอาจตองรับผิดฐานแจง

ความเทจ็ตามประมวลกฎหมายอาญาและหากผูรองเปนขาราชการอาจถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญา 

ชองทางการรองทุกข/รองเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ ไดกำหนดชองทางในการรับ    

เรื่องรองทุกข/รองเรียนไว ๕ ชองทาง ดังนี้ 

๑. ติดตอรองทุกข/รองเรยีนดวยตนเองไดที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  

เขต ๑ 
๒. สงหนังสือรองทุกข/รองเรยีนทางไปรษณียมาทีส่ำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ปตตานี เขต ๑ ถนนปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ 

๓.  กลองรบัความคิดเห็น รองทกุข/รองเรียน สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

๔. รองทุกข/รองเรยีนผานทางเว็บไซต http://www.pattani๑.go.th 

๕.  ทางโทรศัพท ๐๗๓ – ๔๖๐๐๗๙ ตอ ๑๕ 
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วิธีการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

๑. กรณกีารรองทุกข/รองเรยีน เปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังตอน ี้ 

๑.๑ ระบุวัน เดือน ป 

๑.๒ ระบุชื่อ ท่ีอยู ของผูรองทุกข/รองเรียน พรอมเบอรโทรศัพทติดตอกลับ 
๑.๓ ระบุชื่อบุคคลหรือเหตุอันเปนที่มาแหงการรองทุกข/รองเรียน ขอเท็จจริงพรอม 

ทั้งพยานหลักฐานประกอบเทาที่มี 

๑.๔ ใชถอยคำสุภาพ 

๒. กรณีมารองทุกข/รองเรยีนดวยตนเอง 
เจาหนาที่ผูรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ตองบันทึกขอรองเรียนและใหผูรองลงลายมือชื่อไว 

เปนหลักฐานหากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อหามมิใหรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียนนั้นไวพิจารณา 

ผูปฏิบัติหนาท่ีรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต๑ ที่  ๔๑๔/

๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานใหขาราชการปฏิบัติและรับผิดชอบ ลงวันที ่๔ ธั น ว า ค ม  ๒๕๖๒ กำหนดให   

กลุมงานกฎหมายและวินยั มหีนาที่ในการรับผดิชอบและดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
ข้ันตอนท่ี ๑ กรณีมีเรื่องรองทุกข/รองเรียน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียน  

ในหนังสือรับตามระเบียบงานสารบรรณ 

ข้ันตอนท่ี ๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานรองทุกข/รองเรียน วิเคราะหเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

และทำบันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ พิจารณาและ

แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

ข้ันตอนที ่ ๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบประสานกับผูมีสวนเก่ียวของและพิจารณาดำเนินการ 

ตามที่ระเบียบและกฎหมายในเรื่องการพิจารณาเรื่องรองทุกขและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนที ่ ๔ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการสืบสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน 

ที่เก่ียวของกับเรื่องที่กลาวหาและทำรายงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ปตตานี เขต ๑ 

ข้ันตอนท่ี ๕ เจาหนาที่ผูรบัผดิชอบตรวจสอบสำนวนการสืบสวนขอเท็จจริงและทำความเห็น 

เสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ยุติเรื่อง หากผลการสืบสวนขอเท็จจริงไมมีมูล และแจงผลการพิจารณาใหผูรอง 

ทราบภายใน ๑๕ วัน 

 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง/ไมรายแรง กรณีผลการสืบสวน  

ขอเท็จจริงมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูถูกรองเรียนกระทำผิดวินัยขาราชการ 

- แจงผลการพิจารณาใหกับผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน 



 
 

-๔- 
 

 ข้ันตอนและกระบวนการดำเนนิการทางวินัยอยางรายแรง  
๑. เสนอศึกษาธิการจังหวัดปตตานแีตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

๒. แจงคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๑) แจงใหผู ถูกกลาวหาทราบภายใน ๓ วันทำการนับแตวันที่มีคำสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวน  

(๒) แจงใหคณะกรรมการสอบสวนทราบภายใน ๓ วันทำการนับแตวันที่มีคำสั่ง 

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๓. แจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ สว.๒ ใหผูถูกกลาวหาทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต 

วันที่ประธานคณะกรรมการไดรับทราบคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๔.รวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่แจง สว.๒ 
๕. แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาว (สว.๓) ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรวบรวม 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเสร็จ 

๖. รวบรวมพยานหลักฐานของฝายผูถูกกลาวหาภายใน ๖๐ วันนับแตวันแจง สว.๓ 
๗. ประชุมพิจารณาลงมติ ทำรายงานเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนบัแต 

วันที่รวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาแลวเสร็จ 

หากคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ใหประธานคณะกรรมการรายงานเหตุตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนไดตาม 

ความจำเปนครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไมแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 

ใหประธานคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรายงานคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใหเรงรดัการสอบสวนใหแลวเสร็จ 

 การดำเนินการทางวินัยไมรายแรง  
ใหคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ประธาน 

คณะกรรมการไดรับทราบคำสัง่ ทั้งนี้ใหนำขั้นตอนการสอบสวนของการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมาใชบังคับ 

โดยอนุโลม ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทำใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลา 

ดำเนินการสอบสวนไดตามความจำเปนแตใหขยายระยะเวลาการสอบสวนไดไมเกิน ๙๐ วัน และใหผูส่ังแตงต้ัง    

คณะกรรมการเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

การแจงผลการพิจารณาเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรืองรองทุกข/รองเรียนแจงผลการดำเนินการเปนหนังสือใหผูรอง 

ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดดำเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 



 
 

-๕- 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

   
 
 
 

 

แผนผังการปฏิบัติงาน 

 
๑. ลงทะเบียนรับเรื่องรองทกุข/รองเรียน 

๒. วิเคราะหเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

บันทึกเสนอรายงาน ผอ.สพป.ปน.๑ 

๓. ประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พิจารณา

ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

๔. ตรวจสอบขอเท็จจรงิ สรุปเรื่องและ 

ทำรายงานเสนอ ผอ.สพป.ปน.๑ 

กรณียุติเรื่อง กรณีมมีูลที่ควรกลาวหาวากระทำผิดวินัย 

 
เขาสูกระบวนการดำเนินการทางวินัย 

แจงผลการดำเนินการใหผูรองทราบ

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวนัท่ีดำเนินการ 

เสร็จส้ินตามกระบวนการ 



 

รายงาน ก.ค.ศ. 

              รายงาน กศจ. 

 

รายงาน สพฐ.  

-๖- 
 

 
 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

   
 

  
 
  

 

กระบวนการดำเนินการทางวินยัโดยสังเขป 

กอนดำเนินการทางวินัย สืบสวนขอเท็จจริง 

เพือ่หามลูกรณทีีก่ลาวหาวากระทำผิดวินัย 

รายแรง - ไมรายแรง (ม.๙๕ วรรคหา) 

สั่งยุติเรื่อง กรณีไมมีมูล 

อันควรกลาวหาวา 

กระทำผิดวินัย 

กรณีไมรายแรง 

(ผูบังคับบัญชา) 

ม.๙๘ 

กรณีรายแรง 

(ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้ง) ม.๙๘ 

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน แจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐาน 

โทษไมรายแรง : โดยมติองคคณะ             

(ผบ.สั่งลงโทษตามมติ) 

โทษไมรายแรง : ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

รายงาน กศจ. 



 
 

-๗- 

 

ขอยกเวน กรณไีมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได      

“ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กำหนดในกฎ 

ก.ค.ศจะดำเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” 

(ตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด และกฎ ก.ค.ศ. วาดวยความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

   

- ตองคำพิพากษาถึงที่สุดวากระทำผิด - ไดรับโทษจำคุก 

- รับสารภาพเปนหนังสือ - ละทิ้งหนาที่กวา ๑๕ วัน 

โดยไมมีเหตุผลอันควร 

- รบัสารภาพเปนหนงัสอื 

 

 

 

****หากมีขอสงสยั กรุณาติดตอ โทร.๐๗๓ ๔๖๐๐๗๙  ตอ ๑๕ **** 

ความผดิที่ปรากฏชัดแจง 

วินัยไมรายแรง วินัยรายแรง 



 
 

-๘- 
 

แบบฟอรมรับเร่ืองรองทุกข/รองเรียน 

 

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศกึษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

วันที ่............ เดือน ........................................ พ.ศ. ............. 

เรื่อง ......................................................................... 

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... . 

อยูบานเลขที่.............. หมูท่ี............ ถนน ................................................ ตำบล ................................ ................ 

อำเภอ ........................................ จังหวัด................................................. เบอรโทรศัพท..................................... 

ขอรองทุกข/รองเรยีน เรื่อง ................................................................................................ ................................. 

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

รายละเอียด .................................................................................................................. .......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

-๙- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอรองทุกข/รองเรียนดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

หากปรากฏวาขอรองทุกข/รองเรียนดังกลาวไมเปนความจริง ขาพเจายอมรับผิดและใหดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

(ลงชื่อ) ........................................................................... ผูรองทุกข/รองเรียน 

(..........................................................................) 
 

เจาหนาที่ผูรบัเรื่อง ......................................... 



 
 

 

ผูรองเรียนย่ืน

 

 

-๑๐- 

 ขัน้ตอนการดำเนนิการและพิจารณาขอรองเรยีน สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 
 

 

       

 

 
 

 
 

 

ชองทางการรองเรียน 
 

๑.มาติดตอดวยตนเอง 

๒.รองเรยีนทางไปรษณยี 

๓.กลองรับเรื่องรองเรียน 

๔.โทรสาร 

๕. website 
ออกหนังสือแจงการรับ 

เรื่องแกผูรองเรียน 

เสนอเรื่องรองเรยีนตอ ผอ.สพป.ปน.๑ 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ดำเนินการเพ่ิมเติม 

 
ภายใน ๗ วัน 

รายงาน ผอ.สพป.ปน.๑ 
พิจารณา 

ยติุเรื่องแจงใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วนั 
 

ดำเนินการทางวินัย กรณีมมีูล

กลาวหาวากระทำผิดวินัย 

***ชองทางการแจงเรื่องรองเรยีน 

๑.  ติดตอรองเรียนดวยตนเอง ท่ี สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต ๑ 

ถ.ปากนำ้ อ.เมือง จ.ปตตาน ี ๙๔๐๐๐ 

๒.  สงหนังสอืรองเรยีน / รองทกุข ทางไปรษณยีมาที่สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาปตตานี เขต ๑ 

ถ.ปากนำ้ อ.เมือง จ.ปตตาน ี๙๔๐๐๐ 

๓. กลองรับความคิดเห็น / รองเรียน / รองทุกข ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต ๑ 

๔.  โทรสาร (๐๗๓) ๔๖๐๐๘๐ 

๕.  กลองรับเรื่องรองเรยีน ทางเว็บไซต http://www.pattani๑.go.th 

*** ทานสามารถดาวโหลด “คูมือการปฏิบัติงานเกีย่วกับการรองเรียน/รองทกุข” ไดที ่http://www.pattani๑.go.th*** 
****หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอกลุมงานวินัยและนิติการ โทร.(๐๗๓) ๔๖๐๐๗๙ ตอ ๑๕**** 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

กลุมงานวินัยและนิติการ 



 
 

 


