
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ 
ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ทั้ งนี้  การจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถจัดการ 
กับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงานหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ร้องเรียนรวมถึงประเทศชาติต่อไป 
 
 
                                                                                 กลุ่มกฎหมายและคดี 
                                                                 สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
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คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 

1. วัตถุประสงค์ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแนว

ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็นมีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ ให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษการทุจริตภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นไปด้วยโปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีแก่ทุกภาคส่วน จึงกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร้องเรียน เริ่ม
ตั้งแต่ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ การส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผลการ
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชน ได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพ้ืนฐานความเป็นธรรม
กับคู่กรณีทุกฝ่าย 

2. ขอบเขต 
เพ่ือดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวร้องเรียนรวบ รวมหลักฐานวิเคราะห์ข้อร้องเรียนและ

รายงานผลการดำเนินการการติดตามประเมินผลและรวบรวมเสนอผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เห็นชอบ สั่งการต่อไป 

3. คำจำกัดความ 
คำว่า “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ           

เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว                         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอ่ืนส่งให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้รับ 
การบริการตามสิทธิที่กำหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร และไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามนโยบาย 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการต่อไปได้ 

คำว่า “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ร้องเรียน หรือผู้มาปรึกษา หรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง          
ส่วนราชการ หรือเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 
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คำว่า “ทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) ) 
คำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือ   

ละเว้นการปฏิบัติอย่างไร ในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่ง 
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 4) 

คำว่า "มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ คำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทำนองคลองธรรม คือ ไม่ได้เป็นไป
ตามทางที่ถูกที่ควร 

คำว่า “คอรัปชั่น” มาจากภาษาอังกฤษ คำว่า corrupt ซึ่งแปลว่า คดโกง กินสินบน แหลกเหลว         
ต่ำช้า ชั่ว ไม่บริสุทธิ์ 

คำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
ทำนองคลองธรรม 

คำว่า “การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ” หมายความรวมถึง การเรียกค่าตอบแทนโดยมิชอบใน
การปฏิบัติหรือเพ่ือจะปฏิบัติหน้าที่ราชการแม้เนื้อหาการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยถูกต้อง 

คำว่า “ประโยชน์ที่มิควรได้” หมายความว่า ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มีหน้าที่ อนุมัติ ควบคุมกำกับ 

ดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.2 ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี/ผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่      

รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
4.3 นิติกร มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานติดตามและสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
5.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความท่ีสุภาพ และต้องประกอบด้วย 

- วัน เดือน ปี 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
- ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหายหรือต้องการให้แก้ไขดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้ 

- ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
5.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน

หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5.3 การใช้บริการเรื่องร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง

ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 
5.4 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
5.5 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ช่วยเหลอืหรือขจัด

ความเดือดร้อนในด้านที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ หรือภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
5.6 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการดำเนินการ

ตรวจสอบสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 1 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล 

5.7 ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ จะระบุรายละเอียดตามข้อ 5.1 จึงจะรับไว้พิจารณา 

เป็นการเฉพาะเรื่อง 
 

- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
ถึงท่ีสุดแล้ว 

- ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ 

พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะ
รับไว้พิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 5.8 เรื่องท่ีอาจนำมาร้องทุกข์หรือร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดังต่อไปนี้ 
    5.8.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    5.8.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
    5.8.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    5.8.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    5.8.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

6. การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เก่ียวข้องนั้นจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้นผู้ให้ข้อมูลผู้ร้องและ
ผู้ถูกร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษในเบื้องต้น ให้ถือว่าเป็นความลับของทาง
ราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อ และที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
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- กรณีมีการระบุชื่อผู้ร้องจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากยังไม่ได้ผ่าน 

กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้
เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

- กรณีท่ีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน 
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น 

7. ช่องทางการเข้าถึงบริการ 
(1) โทรศัพท์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โทร.037-247904 
(2) แจ้งด้วยตัวเอง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เลขที่ 1991 หมู่ที่ 2 ตำบล

ท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
(3) เว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว https://spm-sk.go.th 
(4) ส่งจดหมายมาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เลขท่ี 1991 หมู่ที่ 2 ตำบล 

ท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
8. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ ทางไปรษณีย์ หรือหนังสือราชการจากต้นสังกัด (เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ) ต่างสังกัด (เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้ 

   (1) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด 
   (2) สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อแล้วจัดทำบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

ตามลำดับ 
- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด อาจพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ก็ได้ 

- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัด ต้องดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระทำ
ผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 95 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

- บันทึกข้อความ สรุปประเด็นร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ตำแหน่ง สังกัด และเสนอความเห็น 
ว่า ควรแต่งตั้งหรือไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หากเสนอความเห็นว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวน ก็ควรเสนอบุคคลที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการด้วย อนึ่ง หากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสืบสวนดังกล่าว เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือเป็นบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ควรเสนอหนังสือราชการแจ้งคำสั่งดังกล่าวด้วย (ตัวอย่างบันทึกข้อความ คำสั่ง และหนังสือ
ราชการ อยู่หน้าผนวก) 
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9. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติจานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เรื่อง แยกออกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่มีชื่อ สกุล ผู้ร้องไม่มีที่อยู่ผู้ร้องหรือ 
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถชี้พยาน
บุคคลได้แน่นอน ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณา และจำหน่ายออกจากสารบบ 

กรณีท่ี 2 กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ดำเนินการตามวิธีการการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 แยกเป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1 ส่งหนังสือประทับตราแจ้งเรื่องร้องเรียนให้สถานศึกษาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
กรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา 

กรณีท่ี 2 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน กรณีเห็นว่า ผู้ถูกร้องอยู่ในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

ขั้นตอนที่ 4 ครบกำหนดรายงานแล้วไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีหนังสือแจ้งเตือน
สถานศึกษา หรือประธานคณะกรรมการสืบสวน 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปการสืบสวนเมื่อได้รับรายงานการสืบสวนจากสถานศึกษาหรือจากประธาน
คณะกรรมการสืบสวน 

- ยุติเรื่อง จัดเก็บแฟ้มทั้งบันทึก 
- มีมูลเป็นความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

อย่างร้ายแรง 
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ / รายงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่แจ้งเรื่อง

ร้องเรียน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น 

10. แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลำดับ รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน 1 วันทำการ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เรื่อง 
ขั้นตอนที่ 3 การส่งหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามการรายงาน 15 วันทำการ 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเด็น 

- ยุติเรื่อง 
- มีมูลเป็นความผิดฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

7 วันทำการ 

ขั้นตอนที่ 6 แจ้ง/รายงานผลการดำเนินการ 15 วันทำการ 
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11. ผังข้ันตอนการให้บริการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางโทรศพัท ์

ทางไปรษณีย ์

วิเคราะหเ์ร่ือง/พิจารณา

ประเด็นเร่ืองร้องเรียน 

ส่งหนังสือแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

ให้สถานศึกษา / แจ้งค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการสืบสวน เพือ่สบืสวน

หรือตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ติดตามการรายงาน 

การสืบสวน/การตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง 

สรุปประเด็น 

รายงานผลการด าเนินการ 

ต่อผู้บังคับบัญชา 

รับเร่ืองร้องเรียน 
ด้วยตนเอง 

ผ่านเว็บไซต ์

ไม่มีมูล มีมูล 

ยุติเร่ือง 

/แจ้งผู้ร้องเรียน

ทราบ 

ผู้มีอ านาจ

ด าเนินการทางวินัย/

แจ้งผลผู้ร้องเรียน
ทราบ 
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แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  

วันที่................เดือน.............................พ.ศ. .................... 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 

ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี..............หมูท่ี่ ....... 
ตำบล.............................. อำเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์.......................................... 
อาชีพ............................................................................ตำแหน่ง..................................... ..................................... 
ถือบัตร.............................................................................เลขท่ี......................................... ................................... 
ออกโดย...............................................วันออกบัตร................................ .......บัตรหมดอายุ.................................. 

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเรื่อง........................................................................ ................................... 
……….......................................................................................................................... .......................................... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ........................................................................ ......................................................... จำนวน............ชุด 
๒) .......................................................................................................................... ....... จำนวน............ชุด 
๓) ................................................................................................................................. จำนวน.......... ..ชุด 
๔) .......................................................................................................................... ....... จำนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                             (ลงชื่อ) ...................................................................... 
                                                       (.................................................................) 
                                                                   ผู้รอ้งทุกข์/ร้องเรียน 
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แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  

วันที่...................เดือน.......................... พ.ศ...................... 

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 

ข้าพเจ้า........................................................... อายุ..........ป ีอยู่บ้านเลขท่ี.................. หมูท่ี่…...... ......... 
ถนน............................ตำบล................................... อำเภอ................................ จังหวัด......... ............................ 
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตำแหน่ง.................... ................................ 

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 
……….......................................................................................................................... ......................................... 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยขออ้าง.................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................. .............. เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

 

                                                      ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
                                                             (..............................................................) 
                                                          วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............... 
                                                          หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
                                                          เวลา................................................................. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ที่ ศธ 04341/ 

    

 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
    1991 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง                    
    จังหวัดสระแก้ว 27000 

                    วันที่..........เดือน........................พ.ศ......... 

เรื่อง    ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน    นาย/นาง/นางสาว...................................................................................  

อ้างถึง   หนังสือ.../แบบรับเรื่องร้องเรียน.../อื่นๆ................(แล้วแต่กรณี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ...................................................................................(ถ้ามี)  

ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสระแก้ว โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 
( ) อ่ืนๆ ............................................................................................................................. .................................. 
ลงวันที่............................................ เกี่ยวกับเรื่อง............................ .................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
ของท่านไว้แล้วตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่.....................................ลงวันที่........................................และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(  ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหนา้ที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
และได้มอบหมายให้…………………….............................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ  

(  ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
และได้จัดส่งเรื่องให้..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(  ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จงึขอให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 กลุ่มกฎหมายและคดี 

โทร. (037) 247904  
 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลับ 

ลับ 
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ที่ ศธ 04341/ 

    

 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 
    1991 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง                    
    จังหวัดสระแก้ว 27000 

                    วันที่..........เดือน........................พ.ศ......... 

เรื่อง    แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน    นาย/นาง/นางสาว...................................................................................  

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลับ ที่ ศธ 04341/......ลงวันที่................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ............................................................................................................................. ................ 

                    2. ........................................................................................... .................................................. 

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ 
จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า…………………………............................................................................................................ .......………... 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

ทั้งนี ้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงเรียนแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. (037) 247904  
 

ลับ 

แบบแจ้งผลการดำเนินการตอ่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลับ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 


