


 

 

                                   
 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน            
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนส่งเสริมการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและ                     
ส่วนราชการในสังกัด เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ อันจะมผีลท าให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                               
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

  ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาสุ โขทัย  หวั ง เป็นอย่ างยิ่ ง ว่ า  คู่ มื อ ฉบับนี้                    
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึง                   
การรับบริการหรือการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  

 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ                   
ให้เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบ โดยก าหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และ
ประชาชน ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖5 ก าหนดให้มีการปฏิรูปด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง                
การป้องปราม การปราบปราม และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งก าหนดผลอันพึงประสงค์ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการ รวมทั้งก าหนดกลไกและมาตรการ      
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                      
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยการส่งเสริมให้ประชาชน                  
รวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด
โดยรัฐ มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง  (Integrity) สุจริตของบุคลากร                          
การใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และก าหนดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงาน
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้เล็งเห็นความส าคัญเรื่องการบริหารงาน 
ด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก 
ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการด า เนินการ
ส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย                  
โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้                
การรับและการพิจารณาเรื ่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่ผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื ่องร ้องเร ียน ผู ้แจ ้ง เรื ่องร ้องเร ียน และ                            
ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้มีการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักกำรและเหตุผล  
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1. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน                          

ได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน
และด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน                
ที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการหรือความคาดหวัง 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับ  ติดตามการด าเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน                 
และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะนน า เพ่ือปรับปรุงกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียน             
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ 
 

 

คู่มือฉบับนี้ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบข้ อเท็จจริง การติดตาม                  
การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย เพ่ือทราบ หรือพิจารณาสั่งการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี  

 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามคู่มือฉบับนี้ 

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มาขอรับบริการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
หรือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยทุกแห่ง  

 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกหรือทางลบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม              
จากการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เช่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไป 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว                
ซึ่งปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย 

 “ทุจริต” หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง                 
หรือผู้อื่น  

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่ เจ้ าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่                   
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน นโยบายของทางราชการ ประกาศ ค าสั่ ง  ข้อบังคับ                         
มติคณะรัฐมนตรี หรือตามท านองคลองธรรม  

4. ค ำจ ำกัดควำม  

3. ขอบเขต  

2. วัตถุประสงค์  
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 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีการฝ่าฝืนหรือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
นโยบายของทางราชการ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามท านองคลองธรรม 

 “การตอบสนอง” หมายความว่า การตรวจสอบ การสืบสวนข้อเท็จจริง การร้องทุกข์ การด าเนินคดี                      
การแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือทราบความคืบหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน และให้หมายความ
รวมถึงการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในลักษณะดังกล่าวด้วย 

 
 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

             1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1) การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
หน่วยงานหรือบุคคล โดยไม่มีพยานหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน 

 2. เรื่องร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 2.1 ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
  2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 

ตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
 2.4 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุเรื่องท่ีร้องเรียน 
 2.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล เป็นต้น 
 2.6 ค าขอหรือความประสงค์ของผู้ร้องเรียน 
 2.7 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา                          
หากเป็นเรื่องร้องเรียนทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

  3.1  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      
  3.2  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 

  3.3  เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
  3.4 บัตรสนเท่ห์ เว้นแต่จะได้ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอนเท่านั้น  
  3.5 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิ จฉัย และสรุปผล                  
การพิจารณาเป็นที่ยุติแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 

5. หลักเกณฑ์และรำยละเอียดกำรร้องเรียน  
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  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยว่าเรื่องร้องเรียนใดจะรับไว้พิจารณาไดห้รือไม่ เฉพาะกรณีๆ ไป 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ก าหนดช่องทางการเสนอเรื่องร้องเรียนให้แก่
ผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการแจ้งหรือชี้เบาะแสการกระท าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 1. ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ จุดติดตั้งกล่องรับฟังความเห็น กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000   
  2. ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กลุ่มกฎหมายและคดี ชั้น ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000   

 3. ยื่นหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย  เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000   

 4. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจรติผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sesaoskt.go.th/feedback/                            
         “ช่องทางติดต่อสอบถาม – เสนอแนะ - ชมเชย - ร้องเรียน” 
 5. Facebook สพม.สุโขทยั https://www.facebook.com/spm.suksothai/ 
 6. E-mail : secondary_38@hotmail.com 

 7. โทรศัพทห์มายเลข 055-612793 - 5 ต่อ 19 กลุ่มกฎหมายและคด ีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

 

 
 1. ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยงานหลัก
ในการรับเรื่องร้องเรียนและบันทึกข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
 2. เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดไีด้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องที่หน่วยงานอ่ืนจัดส่งให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่                
ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเสนอ
เรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยไม่ชักช้า ซึ่งต้องไม่กิน ๓ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เว้น
แต่ เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากหรือมีความสลับซับซ้อนให้เสนอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง                    
 3. ในกรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เห็นสมควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายบุคคลใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายและคดี
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการนั้น 
 
 
 
 

7. กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน  

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน  

https://www.sesaoskt.go.th/
https://www.facebook.com/spm.suksothai/
mailto:secondary_38@hotmail.com
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 4. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่
รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอความเห็นว่า ข้อร้องเรียนมีมูลการทุจริต
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร และการกระท ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ 
อย่างไร โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ท าการ 
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งหรือนับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี หากเป็นเรื่องที่
มีความยุ่งยากหรือมีความสลับซับซ้อน ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการ                      
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ท าการ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้รายงานผู้สั่งแต่งตั้งหรือผู้บังคับบัญชา พร้อมชี้แจง
เหตุผลประกอบ เพ่ือขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิน ๑5 วันท าการ นับแต่วันครบก าหนดเดิม 
 ในกรณีที่ผลการสืบสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการรวบรวมข้อเท็จจริงปรากฏว่า เรื่องร้องเรียนไม่มี
มูล หรือมีมูลกระท าผิดวินัย ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือบุคคที่ได้รับมอบหมายเสนอความเห็น
ต่อผู้อ านวยการส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพ่ือพิจารณาสั่งยุติเรื่อง หรือพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี 
 5. ในกรณีที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนซึ่งอยู่นอกเหนือขอเขตอ านาจหน้าที่การพิจารณาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้จัดส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 ทั้งนี้ ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนปรากฏตาม flowchart แนบท้ายคู่มือฉบับนี้   
 

 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อาจพิจารณาสั่งยุติเรื่องร้องเรียนในกรณี
ดังต่อไปนี้  
 1. เรื่องที่ด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ  
 2. เรื่องที่ด าเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 3. เรื่องที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เนื่องจากเป็นเรื่องพ้นวิสัย และ          
ได้แจ้งท าความเข้าใจกับผู้ร้อง  
 4. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว และได้แจ้งให้               
ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับดูแลเรื่องต่อ  
 5. เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีมูล หรือไม่อาจรับไว้รับพิจารณา เช่น บัตรสนเท่ห์โดยไม่ระบุหลักฐาน                      
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี  
 6. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยด าเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการอยู่แล้ว  
 7. เรื่องการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้                 
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 
 
 
 
 
 

8. กำรยุติเรื่องร้องเรียน  
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เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน              
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องปกปิดชื่อ นามสกุล ที่อยู่  หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบ                    
เรื่องร้องเรียนนั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ทราบหรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการร้องเรียนอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ก าหนดแนวทางการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามคู่มือฉบับนี้ ไว้ดังนี้ 

  1. มีการลงทะเบียนรับ – ส่ง เรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ 
 2. กลุ่มกฎหมายและคดี จัดท ารายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นรายเดือน หรือทุกปีงบประมาณ แล้วแต่กรณี 
 

 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มกฎหมายและคดี จะต้องจัดท าสถิติการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน                  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาพรวมของในแต่ละเดือน ประเภทเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ด าเนินการ               
แล้วเสร็จหรือยุติเรื่อง และเรื่องที่อยู่ระหว่างพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ถ้ามี) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. กำรจัดท ำข้อมูลสถิตเิร่ืองเรื่องเรียน   

10. กำรติดตำมและประเมินผล  

9. มำตรกำรคุ้มครองและกำรเก็บรักษำข้อมูล   
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กฎหมำย กฎ ระเบียบ ค ำสั่งหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย                   
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

 มำตรำ 59 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว” 

- ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 7  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 มำตรำ 38 “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้” 
 มำตรำ 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป  และในกรณีท่ีมีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้
บุคคลนั้นทราบผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการด้วยก็ได้  ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

- หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราว
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการกระท าผิดวินัย  

- หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 31 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2542 เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

ภำคผนวก 
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แจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมคืบหน้ำให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติราชการ 
- เสริมสร้าง พัฒนา ป้องกันการกระท าผิดวินัย 
  เช่น อบรมให้ความรู้/บทความรู้กฎหมาย 
  และวินัย อ่ืนๆ 
- ตรวจสอบ จัดการข้อร้องเรียน เสนอความเห็น 
  ให้แจ้งก าชับการปฏิบัติราชการ 
- เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็น 
 /เรื่องที่ร้องเรียนบ่อยครั้ง/แจ้งก าชับ/ชี้แจง 
  ท าความเข้าใจ 
 

ช่องทางร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี 
(ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน) 

 

หน่วยงาน
อ่ืน 

 

สพม.สุโขทัย 
 

- ยื่นด้วยตนเอง 
- ส่งทำงไปรษณีย์ 
- กล่องรับฟังควำมเห็น 
- เว็บไซต์ https://www.sesaoskt.go.th 
  
 

- สำยด่วนกำรศึกษำ 
- สำยด่วน 1111 
- สพฐ. 
- ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด 
- ป.ป.ง. จังหวัด 
- สตง. 
- อ่ืน ๆ 
 
 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมำย 
เสนอควำมเห็นเพื่อด ำเนินกำร 

 

ผอ.สพม.สุโขทัย 
 

ไม่มีมูล 
 

มีมูล 
 

ยุติเรื่อง/รายงาน/แจ้งผู้ร้อง ด ำเนินกำรทำงวินัย/ลงโทษ/ 
รำยงำน/แจ้งผู้ร้อง 

 

ส่งต่อโรงเรียนเพื่อด ำเนินกำร 
ทำงวินัย/ลงโทษ/รำยงำน/แจ้งผู้ร้อง 

 

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

                                                   
  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สพม.สุโขทยั                             2. ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
 

                                                                    
3. รอ้งเรียนทำง Facebook   4. รอ้งเรียนทำงจดหมำย 
 

                                                 
5. รอ้งเรียนทำงเว็บไซต์                                              6. รอ้งเรียนทำง E-mail 
www.https://www.sesaoskt.go.th 
ช่องทำงติดต่อสอบถำม เสนอแนะ ชมเชย ร้องเรียน 

                                                                                       

                         

                                     7. กล่องรับฟังควำมเห็น สพม.สุโขทัย  

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

