
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             คํานํา  
 

            คู�มือการดําเนินการเรื่องร�องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป*นแนวทางการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
           ท้ังนี้ เพ่ือให� การดําเนินการด�านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีเป*นไปด�วย ความถูกต�อง โปร�งใส และเป*นธรรม รวมท้ังเป*นการอํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ใช�บริการ 
เนื่องจากคู�มือฉบับนี้ ได�อธิบายข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป*นมาตรฐาน 
ในการปฏิบั ติงาน ของเจ�าหน�าท่ี  ส�งผลให�การดําเนินการของเจ�าหน�าท่ีเป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและบรรลุ ตามวัตถุประสงค7ของผู�ใช�บริการต�อไป กลุ�มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 

กลุ�มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                             คํานํา  
 
 

            คู�มือการดําเนินการเรื่องร�องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเป*นแนวทางการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
           ท้ังนี้ เพ่ือให�การดําเนินการด�านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีเป*นไปด�วย ความถูกต�อง โปร�งใส และเป*นธรรม รวมท้ังเป*นการอํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ใช�บริการ 
เนื่องจากคู�มือฉบับนี้ ได�อธิบายข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป*นมาตรฐาน 
ในการปฏิบั ติงาน ของเจ�าหน�าท่ี  ส�งผลให�การดําเนินการของเจ�าหน�าท่ีเป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและบรรลุ ตามวัตถุประสงค7ของผู�ใช�บริการต�อไป  
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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แนวทางการดําเนินการต�อเร่ืองร�องเรียน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป*นหน�วยงานท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารงาน
ด�วยระบบคุณธรรมและความโปร�งใส รวมท้ังการรณรงค7และเสริมสร�างวัฒนธรรมขององค7กร เพ่ือนําไปสู� 
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให�เป*นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสอดคล�องกับยุทธศาสตร7ชาติ 
ว�าด�วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซ่ึงได�มีการกําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป/องกัน
ปราบปราม และสร�างเครือข�ายในการป/องกันและปราบปรามการทุจริต และการดําเนินการส�งเสริมคุ�มครอง
คุณธรรมจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีเป/าหมาย คือ 
เจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได�รับบริการท่ีดีมีความพึง
พอใจ เชื่อม่ันและศรัทธาต�อการบริหารราชการของหน�วยงานเพ่ือให�การรับเรื่องร�องเรียน และการพิจารณา
เรื ่องร�องเรียนเป*นไปด�วยความเรียบร�อยและให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที ่ผู �ม ีส �วนเกี ่ยวข�องกับ
กระบวนการจัดการเรี่องร�องเรียน ผู�แจ�งเรื่องร�องเรียน และผู�ถูกร�องเรียนได�รับความคุ�มครองอันจะทําให�
การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได�มีการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร�องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร�องเรียนนี้ 

 
วัตถุประสงค# 
  1. เพ่ือให�ม่ันใจว�ากระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนได�มีการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับข�อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ7เก่ียวกับการรับเรื่องร�องเรียนและ
ดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนท่ีกําหนดไว�อย�างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให�การรับเรื่องร�องเรียนและการพิจารณาเรื่องร�องเรียนเป*นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือใช�เป*นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ�ายทอดให�กับผู�เข�ามาปฏิบัติงานใหม� 
และใช�ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร�ให�กับ
บุคคลภายนอกหรือผู�ใช�บริการ ให�สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน7จากกระบวนการท่ีมีอยู� เพ่ือขอรับบริการ    
ท่ีตรงกับความต�องการ 
 4. เพ่ือให�ผู�บริหารสามารถกํากับ  ติดตาม  การดําเนินการตามข้ันตอนการรับเรื่องร�องเรียนและวิธี
พิจารณาเรื่องร�องเรียน และให�ข�อเสนอแนะและปรับปรุงได�ทุกข้ันตอน 
 

หลักเกณฑ#และรายละเอียด 
1. หลักเกณฑ7การร�องเรียน 

           1.1 เรื่องท่ีจะนํามาร�องเรียนต�องเป*นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในเรื่องดังต�อไปนี้ 

(1) การกระทําการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
(2) การกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
(3) ละเลยหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน�าท่ีล�าช�าเกินสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี หรือขัดหรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย 
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     1.2 เรื่องท่ีร�องเรียนต�องเป*นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช�ลักษณะกระแสข�าวท่ีสร�างความเสียหาย 
แก�บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล�อมท่ีปรากฏชัดแจ�ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน�นอน 

2. ข�อร�องเรียนต�องมีสาระสําคัญดังต�อไปนี้ 
2.1 ชื่อและข�อมูลของผู�ร�องเรียน 
2.2 ชื่อหน�วยงาน หรือเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องท่ีเป*นเหตุแห�งการร�องเรียน 
2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเป*นเหตุแห�งการร�องเรียน พร�อมท้ังข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ7 

ตามสมควรท่ีเก่ียวกับการกระทําดังกล�าว 
2.4 ลายมือชื่อของผู�ร�องเรียน 
2.5 ระบุวัน เดือน ปG ท่ีเกิดเหตุร�องเรียน 
2.6 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช�น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล เป*นต�น 

3. กรณีการร�องเรียนท่ีมีลักษณะเป*นบัตรสนเท�ห7 จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน 
กรณีแวดล�อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน�นอนเท�านั้น 

4. กรณีท่ีมีผู�ร�องเรียนด�วยวาจา หรือทางโทรศัพท7 ให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบสอบถามและบันทึกข�อมูล 
ดังกล�าวให�ครบถ�วน หรือแจ�งผู�ร�องเรียนทําเป*นหนังสือส�งมายัง กลุ�มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

5. ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ร�องเรียนและผู�ถูกร�องเรียนต�องจัดเก็บเป*นความลับ 
6. เรื่องร�องเรียนท่ีอาจไม�รับพิจารณา 

6.1 ข�อร�องเรียนท่ีมิได�ทําเป*นหนังสือ 
6.2 ข�อร�องเรียนท่ีไม�มีมูลความจริง หรือพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ 

            6.3 ข�อร�องเรียนท่ีไม�มีรายการตามข�อ 2 
 
ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ
ป/องกันและแก�ไขปMญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส�วนท่ี 10 
สิทธิในข�อมูลข�าวสารและการร�องเรียน 
  มาตรา 59 “บุคคลย�อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร�องทุกข7และได�รับแจ�งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว” 
  และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ7และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7  
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
  มาตรา 38 “เม่ือส�วนราชการใดได�รับการติดต�อจากประชาชน หรือจากส�วนราชการด�วยกันเก่ียวกับ
งานท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการนั้น ให�เป*นหน�าท่ีของส�วนราชการนั้นท่ีจะต�องตอบคําถามหรือแจ�ง
การดําเนินการให�ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว�” 
  มาตรา 41 ในกรณีท่ีส�วนราชการได�รับคําร�องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ�งยาก หรือปMญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข�อมูลและสาระตามสมควร ให�เป*นหน�าท่ี
ของส�วนราชการนั้นท่ีจะต�องพิจารณาดําเนินการให�ลุล�วงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยู�ของบุคคลนั้น ให�แจ�งให�บุคคล
นั้นทราบผลการดําเนินการด�วย ท้ังนี้ อาจแจ�งให�ทราบผ�านทางระบบเครือข�ายสารสนเทศของส�วนราชการด�วย
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ก็ได้  ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อ  หรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ
หรือแสดงความคิดเห็น 
ช่องทำงในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน 

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
2. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนส่งถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000   
3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

          4. ทาง Website ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย https://www.sesaoskt.go.th/ 
ช่องทางร้องเรียน /ติดต่อสอบถาม/แสดงความคิดเห็น  
https://www.sesaoskt.go.th/feedback/ 
           5. อีเมล์ : secondary_38@hotmail.com  โทรศัพท์ 055-612793-5 Fax 055-621290   
           6. Facebook ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
https://www.facebook.com/spm.sukhothai/ 
          7. โทรศพัท์หมายเลข 055612793 

บุคคลที่สำมำรถแจงเรื่องรองเรียน 

 บุคคลใดที่ทราบเรื่องรองเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไมวาตนเองจะไดรับความเสียหายหรือไมก็ตาม  
วาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด กระท าการทุจริต หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ 
หรือฝ่าฝืนจริยธรรม  สามารถแจงเรื่องรองเรียน โดยสงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตน และ/หรือให
ขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผูถูกรองเรียน รวมถึงควรแจงขอมูลในการติดตอ 
เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารดวย 
 
หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน 

1. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 
2. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

    - วัน เดือน ปี 
        - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)  

   - เรื่องท่ีร้องเรียน เข้าลักษณะทุจริต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ  
     - รายละเอียดการร้องเรียน  
    - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 
    - ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

3. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงาน 

4. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง 
ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 
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5. ข�อร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม�ครบถ�วน ไม�เพียงพอ หรือไม�สามารถหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ในการดําเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข�อเท็จจริงตามรายละเอียดท่ีกล�าวมาในข�อ 6.2 นั้น ให�ยุติเรื่องและเก็บเป*น
ฐานข�อมูล 

6. ไม�เป*นข�อร�องเรียนท่ีเข�าลักษณะดังต�อไปนี้ 
      - ข�อร�องเรียนท่ีเป*นบัตรสนเท�ห7 เว�นแต�บัตรสนเท�ห7นั้นจะระบุรายละเอียดตามข�อ 6.2 จึงจะรับไว�
พิจารณาเป*นการเฉพาะเรื่อง 
      - ข�อร�องเรียนท่ีเข�าสู�กระบวนการยุติธรรมแล�ว หรือเป*นเรื่องท่ีศาลได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
ถึงท่ีสุดแล�ว 
      - ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับสถาบันพระมหากษัตริย7 
      - ข�อร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของรัฐบาล 
      - ข�อร�องเรียนท่ีหน�วยงานอ่ืนได�ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได�มีข�อสรุปผลการ
พิจารณาเป*นท่ีเรียบร�อยไปแล�ว อย�างเช�น สํานักงานคณะกรรมการป/องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ
(ป.ป.ช.), สํานักงานคณะกรรมการป/องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.), สํานักงานป/องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป*นต�น 

     - เรื่องท่ีดําเนินการทางวินัย หรือการร�องทุกข7 และได�วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย�างเป*นธรรมแล�ว 
และไม�มีพยานหลักฐานใหม�ซ่ึงเป*นสาระสําคัญเพ่ิมเติม 
      นอกเหนือจากหลักเกณฑ7ดังกล�าวข�างต�นแล�ว ให�อยู�ในดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาว�าจะรับไว�
พิจารณา หรือไม�เป*นเรื่องเฉพาะกรณี 

การพิจารณาในการกําหนดช้ันความลับและคุ�มครองบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
การพิจารณาในการกําหนดชั้นความลับและคุ�มครองบุคคลท่ีเก่ียวข�องนั้น จะต�องปฏิบัติตามระเบียบ

ว�าด�วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส�งเรื่องให�หน�วยงานพิจารณานั้น ผู�ให�ข�อมูล  
ผู�ร�องและผู�ถูกร�อง อาจจะได�รับความเดือดร�อน เช�น ข�อร�องเรียนกล�าวโทษ ในเบ้ืองต�นให�ถือว�าเป*นความลับ
ทางราชการ  การแจ�งเบาะแสผู�มีอิทธิพล ต�องปกปQดชื่อและท่ีอยู�ผู�ร�อง  หากไม�ปกปQดชื่อ ท่ีอยู� ผู�ร�องจะต�อง
แจ�งให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบและให�ความคุ�มครองแก�ผู�ร�องด�วย 

- กรณีมีการระบุชื่อผู�ถูกร�อง จะต�องคุ�มครองท้ังฝnายผู�ร�องและผู�ถูกร�อง เนื่องจากเรื่องยังไม�ได�ผ�าน
กระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริงและอาจเป*นการกลั่นแกล�งกล�าวหาให�ได�รับความเดือดร�อนและเสียหายได� 

- เรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
- กรณีผู�ร�องเรียนระบุในคําร�องขอให�ปกปQดหรือไม�ประสงค7ให�เปQดเผยชื่อผู�ร�องเรียน หน�วยงานต�องไม�

เปQดเผยชื่อผู�ร�องเนื่องจากผู�ร�องอาจจะได�รับความเดือดร�อนตามเหตุแห�งการร�องเรียนนั้นๆ 
- ผู�ให�ข�อมูลท่ีเป*นประโยชน7ต�อทางราชการจะได�รับสิทธิตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี 

นร 0205/ว 31 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กท 10300 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ7 2542 
เรื่อง มาตรการให�ความคุ�มครองข�าราชการผู�ให�ข�อมูลท่ีเป*นประโยชน7ต�อทางราชการ 
** ท้ังนี้ ผู�ถูกร�องเรียนจะได�รับความคุ�มครองด�วยเช�นเดียวกับผู�ร�อง 
 
การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

1. มีการลงทะเบียนรับ – ส�ง เรื่องร�องเรียน 
2. การสรุปผลการดําเนินงาน 
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การกํากับติดตามมาตรการนโยบายต�อต�านการให�สินบนการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
และการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียน 

 
๑. การดําเนินการตามนโยบายต�อต�านการให�สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑  สถานศึกษาและกลุ�มงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
            รายงานผลการรับของขวัญ การรับรอง การเรี่ยไร การรับนักเรียน ทุกครั้ง 

๑.๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะติดตามประเมินผล 

๒. การบริหารจัดการเรื่องร�องเรียน 

           ๒.๑  เม่ือมีการร�องเรียนกล�าวหา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะพิจารณาเรื่อง 
                 ร�องเรียนให�แล�วเสร็จภายในสิบห�าวัน และจะแจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบผลการดําเนินงาน 
           ๒.๒  หากปรากฏว�าจะต�องแต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริงก็จะดําเนินการสืบสวน 
                  ให�ได�ความชัดเจนพร�อมด�วยพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาก�อน 
                  เพ่ือพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 
           ๒.๓ กรณีมีการดําเนินการทางวินัย จะดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว�าด�วยการสอบสวนพิจารณา 
                 พ.ศ.๒๕๕๐ 
           ๒.๔ การกํากับติดตามตรวจสอบเรื่องร�องเรียนจะจัดทําบัญชีควบคุมเรื่องร�องเรียน  
                  ซ่ึงให�ผู�รับผิดชอบ (กลุ�มกฎหมายและคดี) รายงานผลการการดําเนินการในทุก ๒ เดือน 
 
 
 
 

……………………………………….. 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
................................................................. 

           การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก ในการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
                     1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

                     2 . การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามกรณี ต่ าง ๆ ให้ ยึดหลัก คุณธรรม  
ธรรมาภิบาลและประโยขน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                     ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 

และจะต้องจัดท าข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

                     ๔. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้  การรับสินบน ตลอดจน  

ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

                     ๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดซ่องว่าง 
ให้เกิดการทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได้ 
                     ๖. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ ให้ท าการร้องเรียน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
ทั้งนี้ ขอ้มูลการร้องเรียนจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

                     ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่ ง
ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ทราบการด าเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันด าเนินการแล้วเสร็จ 

                    ๘. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                    ๙. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ 1๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

/10. การรับนักเรียน… 





 

 

 

การประชาสัมพันธ\กิจกรรม ชองทางการสื่อสาร 
ใน Website สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสุโขทัย 

https://www.sesaoskt.go.th/ 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

https://www.facebook.com/spm.sukhothai/ 

 

ชองทางการติดตอ 

 

 



 

คณะดาํเนินงาน 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 1. นายสุดเขต  สวยสม      ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   2. นางจิรวรรณ  สุรเสียง    รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   3. นายอุดม  อินทา          รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   4. นายสิงหCเพชร  สุทธิ      รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 คณะทํางาน 

 ๑. นายฐาปนา อ่ิ มเขียว   ผอ.กลุAมบริหารงานบุคคล 
           ๒. นางคมคาย  หลินเจริญ   ผอ.กลุAมบริหารงานการเงินและสินทรัพยC 

 ๓. นางจิรโรจนC จิระเจริญวงศC   ผอ.กลุAมนโยบายและแผน 
 ๔. นางเยาวเรศ รอดมAวง   ผอ.กลุAมอํานวยการ 
 ๕. นางสาวเผอิญ วงษCทับทิม   ผอ.กลุAมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 ๖. นางวราภรณC เอมเป'ย   ผอ.กลุAมสAงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๗. นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน   ผอ.กลุAมสAงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

           ๘. นางนวพรรณ อ5นม่ัน    ผอ.กลุAมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๙. นายนราพงษC เถาวัลยC    นิติกรปฏิบัติการ 
           ๑๐. นางสาวปริศนา มณีวงศC   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 


