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ก 

คำนำ 
คู ่ม ือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติม ิชอบของเจ้าหน้าที่  สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ทั้งน้ี เพื่อให้การดำเนินการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เน่ืองจาก คู่มือฉบับน้ี ได้อธิบายขั้นตอน 
กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การ
ดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ใชบ้ริการ
ต่อไป  

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

สารบัญ 
 เรื่อง           หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 
วัตถุประสงค์          ๑ 
หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    ๑ - ๒ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์      ๒ - ๔ 
ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน        ๔ 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน        ๔ - ๕ 
การตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียน        ๕ 
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   ๖ 
กระบวนการการดำเนินการทางวินัย        ๗ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน          ๘ 
การติดตามและการประเมินผล         ๘ 
แบบร้องเรียนร้องทุกข์          ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ด้วยระบบ 
คุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาและ 
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินการส่งเสริมคุ้มครอง คุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความ พึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการ
บริหารราชการของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถนำไปใช้ เป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐ านของกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยว ข้องอย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน 

๓. เพื่อเป็นการแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่ เข้ามา
ปฏิบัติงานในภายหลังได้ ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบว นก ารที่มีอยู่และ 
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก 
ได้ทราบเพื่อนำไปสู่การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งน้ี เพื่อนนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนก ารในการ 
ปฏิบัติงานต่อไป 

๔.เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  

หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

๑. เร่ืองที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองที่ผู้ร้องได้ รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเน่ืองมาจาก
เจ้าหน้าที่ ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(๑.๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๑.๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๑.๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหต้้องปฏิบตัิ 
(๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(๑.๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 
 
 
 



 
๒ 

 
๒. เร่ืองที่ร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล                  

ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปน้ี 

(๓.๑) ชื่อและที่อยู่ของผูร้้องเรียน 
(๓.๒) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เปน็เหตุแหง่การร้องเรียน 
(๓.๓) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 

ตามสมควรเก ี่ยวก ับการกระทำด ังกล่าวหรือแจ้งช ่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที ่อย่างชัดเจน                        
เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน 

(๓.๔) คำขอของผู้ร้องเรียน 
(๓.๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
(๓.๖) ระบุวัน เดือน ปี 
(๓.๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

๔. กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขี้พยานบุคคลแน่นอนเท่าน้ัน 

๕. เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
(๕.๑) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
(๕.๒) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
(๕.๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษามัธยมศึกษา พิจิตร กำหนดช่องทาง                
การร้องเรียน และเอกสารหลักฐานที่ผู้รับบริการต้องใช้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. ช่องทางการร้องเรียน 
    การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ผู้ร้องเรียนมี 

ช่องทางการร้องเรียน ๒ ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ามัธยมศึกษา
พิจิตร และการร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นๆ 

๑.๑ การร้องเรียนโดยตรงต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กระทำได้ดังน้ี 
๑.๑.๑ การร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๙๙-๐๓๔๗ ต่อ กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑.๑.๒ การร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตพิจิตร 

๑.๑.๓ การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซอง ดังน้ี 
        เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
     ๓๑/๒๖ ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
     จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐ 

 
 
 



๓ 
 
๑.๒ การร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นๆ 

๑.๒.๑ การร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร 
๑.๒.๒ การร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) 
๑.๒.๓ การร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๑.๒.๕ การร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
๑.๒.๗ การร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
๑.๓ การร้องเรียนผ่านทางออนไลน์  
   ๑.๓.๑ เว็บไซต์ https://sesaopc.go.th/ข้อเสนอแนะ/ 

๑.๓.๒ เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร 

 

   
QR Code 

เฟสบุ๊คสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

QR Code 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาพิจิตร 

QR Code 
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้จัดระดับข้อร้องเรียนต ามความส ำคัญ                 

ของข้อร้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ ประเภท นิยาม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
การสอบถาม 
การร้องขอข้อมูล 

ผ ู ้ร้องเรียนไม่ได ้ รับ ค ว าม
เดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้
ข ้อเสนอแนะให ้ข ้อค ิดเห็น
สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 
ของหน่วยงาน 

ไม่เกิน ๗ 
วันทำการ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
จัดการข้อร้องเรียน 

๒ ข้อร้องเรียนเล็ก ผ ู ้ ร ้ อ ง เ ร ี ย นไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม
เดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้
โดยหน่วยงานเดียว 

ไม่เกิน 15 
วันทำการ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบเร่ือง 

๓ ข้อร้องเรียนใหญ่ -  ผ ู ้ ร ้ อ งเ ร ียนไ ด ้ ร ับความ
เดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้
โดยหน่วยงานเดียว 

ไม่เกิน 15 
วันทำการหรือ 
เกินกว่าน้ัน 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบเร่ือง 

https://sesaopc.go.th/ข้อเสนอแนะ/
https://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
https://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร


๔ 

ห ร ื อ จะต ้ อ งม ีก ารแต ่งตั้ง
คณะกรรมการเพื ่อพิจารณา 
หรือต้องส่งเร่ืองต่อ  
ให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ 
- เร่ืองที่สร้างความเสื่อมเสีย  
ต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน 

๔ ข้อร้องเรียน 
นอกเหนืออำนาจ 
ของหน่วยงาน 

ผ ู ้ร้องเรียนร้องขอในสิ ่งท ี่อยู่
นอ ก เห น ือ บทบาทอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน 

ไม่เกิน 1 วัน 
ทำการ (ชี้แจงให้
ผู้รับบริการหรือ 
ผู้ร้องเรียนทราบ) 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
จัดการข้อร้องเรียน 
ของทุกหน่วยงาน 

 

ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 

1. กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของ
กลุ่มงานนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผูรั้บบริการ/ผู้ร้องเรียน 

2. กรณีร้องเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่
กล ุ ่มกฎหมายและคดีรับเอกสารข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์ม หรือเป็นผู ้บนัทึก
แบบฟอร์ม และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขข้อร้องเ รียนเ รียบ ร้อยแล้ว                
หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน  

3. กรณีข้อร้องเรียนจากช่องทางติดต่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ  ให้เจ้าหน้าที่  
กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผูบ้ริหาร และแจ้งกลับขอ้มูลกลบัผูรั้บบริการ/ผู้ร้องเรียน 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๑. ให้กลุ่มกฎหมายและคดีเปน็หน่วยงานหลักในการรับเร่ืองร้องเรียน 
๒. เม ื ่อได ้รับเรื ่องร้องเรียนให้กลุ ่มกฎหมายและคดี รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณา
เฉพาะร้ายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่าน้ัน 

๓. กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เห็นสมควร ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท ็จจริงหรือมอบหมายให้ผู ้ใดตรวจสอบข้อเท ็จจริง ให ้กลุ ่มกฎหมายและคดี 
ดำเนินการตามคำสั่งน้ัน 

๔. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิต ร ว่ามีการ
กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณี ไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรและยุติเร่ือง 

๕ . ในการพิจารณาไต่สวนให ้ดำเนินการอย่างลับ และต ้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทผีู ้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๖. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสืบสวนต่อผู้อำนวยการสำนักง านเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

๗. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้กลุ่มกฎหมายและคดีแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลบัไปยังผูร้้องเรียนได้  

 



๕ 
 
๘. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาสำนัก งานเขตพื้ นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ให้ดำเนินการดังน้ี 
  ๘.๑ ส่งต่อเร่ืองร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึง 

ชื่อหน่วยงานน้ันๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๘.๒ ส ่งเรื ่องร้องเรียนไปยังผ ู ้ร้องเรียน กรณีท ี ่ผ ู ้ร้องเรียนไม่ได้ระบ ุถึงหน่วยงาน              

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบว นก ารจัดก าร                   
ข้อร้องเรียนมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของ    
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต หน่วยงาน ต้องปกปิดชื่อที่อยูห่รือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
ถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่าน้ัน ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ผู้ได้ รับ
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย
กำหนด 

การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 

การแจ้งการดำเนินการกลับให้ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียนทราบ ด้วยวิธีการแจ้งให้รับทราบด้วยตนเอง 
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน ดังน้ี 

๑. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสอบถาม หรือการร้องขอข้อมูล       การแจ้งกลับไม่เกิน ๗ วันทำการ 
๒. ข้อร้องเรียนเล็ก               การแจ้งกลับไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 
๓. ข้อร้องเรียนใหญ่               การแจ้งกลับไม่เกิน 15 วันทำการ                             
                                                                                  หรือเกินกว่าน้ัน 
๔. ข้อร้องเรียนนอกเหนืออำนาจของหน่วยงาน            การแจ้งกลับไม่เกิน 1 วันทำการ 

      (ชี้แจงให้ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียนทราบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา  ร้อยละ 8๐ 
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการสั่งการ 
และไม่กลับมาร้องเรียนซ้ำในเร่ืองเดิมในรอบหน่ึงงบประมาณ 

ร้อยละ 8๐ 

 
การติดตามและการประเมินผล 

การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนการทุจริต
ข ้อร้องท ุกข ์ข ้อค ิดเห ็น และข ้อเสนอแนะ โดยว ิธ ีการตรวจสอบเอกสารและมีระบบการต ิตตามและ                        
การประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

 

การดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ และความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหา การประเมินผลการ
ดำเนินงาน ของกระบวนการ 

ทั้งปี กลุ่มกฎหมาย และคดี 

๒. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม  
และการประเมินผลการดำเนินงาน  
ของกระบวนการ 

 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน 

กลุ่มกฎหมาย และคดี 

๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม 
มีนาคม 
มิถุนายน 
กันยายน 

กลุ่มกฎหมาย และคดี 

๔. นำข้อเสนอมาปรับปรุงกระบวนการ เมษายน 
ตุลาคม 

กลุ่มกฎหมาย และคดี 

๕. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคม กลุ่มกฎหมาย และคดี 

 

คณะผู้จัดทำ 

๑. นางยุพร  เหลืองศรีสกุล ตำแหน่ง  
๒. นางสาวนงนุช  คงเขียว ตำแหน่ง นิติกร 
๓. นายโดม คล่องสำรวจ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 

 

 



 

๖ 

กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ  
 

 

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

วิเคราะห์เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์  

และบันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพม.พิจิตร ทราบ 

 

 

ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเร่ือง  

และบันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพม.พิจิตร ทราบ 
 

 

                             กรณีไม่มีมูล                                             กรณีมีมูล 

 

                                  

                                  ยุติเร่ือง                                           เข้าสู่กระบวนการ  
                                                                                   การดำเนินการทางวินัย 
 
 

แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 

 
 
 



 

กระบวนการการดำเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

มีกรณีกล่าวหา (มาตรา 95) 

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่มีมูล มีมูล 

ยุติเรื่อง 

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53     
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

วินัยร้ายแรง (ม.98 ว.2) 

ผู้บังคับบัญชา                      
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน       
วินัยไมร่้ายแรง (ม.98 ว.1) 

ผู้ม
ีอำ

นา
จส

ั่ง  
   

   
   

   
  

หร
ือป

ฏิบ
ัติต

าม
มต

 ิ

รายงานตามมาตรา 104 (2) 

กคศ.พิจารณา 

กรณสีังกัด สพม. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา 

สพฐ.พิจารณา 

วินัยสิ้นสุด 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม. 95 ว.4) 

ปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัย               
โดยไม่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม. 95 ว.5) 

ดำเนินการทางวินัย 

กรณีสังกัด ศธจ. 

ผู้ม
ีอำ

นา
จส

ั่ง  
   

   
   

   
  

หร
ือป

ฏิบ
ัติต

าม
มต

ิ 

วินัยสิ้นสุด 

กรณีสังกัด สพม. กรณสีังกัด ศธจ. 

กศจ.พิจารณา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
พิจารณา 

ปลัด ศธ. ดำเนินการ  
ให้เป็นไปตามมติ 

วินัยสิ้นสุด 

๖ 



 

-ตัวอย่าง- 
แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.............................................................................................   

ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง..................................................................... ....อาชีพ..................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.............หมู่บ้าน.....................................ถนน............................. .................................  

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต......... ..................................จังหวัด.....................................  

รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์................................................E-Mail…………..…………………….……………. 

 

รายละเอียดการร้องเรียน 
เรื่อง……………………………………………………………………………..………………………………………………… 

ผู้ถูกร้องเรียน…………………………………………………………………..…………………………………… 

ข้อความ(รายละเอียด)…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

         ลงชื่อ............................................................ผูร้อ้งเรียน 

 (………………………………………………….) 

วนัท่ี.................................................................. 
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