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ค ำน ำ 

 

 ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 ว่ำด้วยสิทธิและเสรีภำพ
ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (2) เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐ
และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดยรวดเร็ว เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นธรรม และเป็นกำรป้องกันปัญหำกำร
ทุจริตในหน่วยงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ และเป็นกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ จึงจัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
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เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติในกำรด ำเนิน ให้ได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมโปร่งใส และเป็นธรรม 
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1.หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมโปร่งใส เป็นธรรม และ
ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรท ำงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชนและประเทศ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ จึง
เห็นควรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

 คู่มือกำรด ำเนินกำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้
อย่ำงรวดเร็ว และทรำบถึงกระบวนกำร ขั้นตอน ในกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเจตนำรมน์ของผู้รับบริกำร และ
เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ อย่ำงมีระบบ สำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน ติดตำม และทรำบผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

3. ค าจ ากัดความ 

 “ผู้รับบริกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรในสังกัดและบุคคลทั่วไปซึ่งรับบริกำรจำกหน่วยงำน 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกำรปฏิบัติงำนหรือ
บริกำรของหน่วยงำน 
 “เจ้ำหน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ของหน่วยงำน  
 “ทุจริต” หมำยควำมว่ำ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น (ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (1) ) 

 “ทุจริตต่อหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนไม่ได้มี
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยอ่ืน (พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 4) 
 “มิชอบ” หมำยควำมวำ ไมเปนไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่งของ  ผูบังคับบัญชำ 
มติคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร หรือตำมท ำนองคลองธรรม คือไมเปนไปตำมทำง ที่ถูกท่ีควร 
 “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 
4. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 กลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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5. ช่องทางร้องเรียนและวิธีการร้องเรียน 

 5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง  
 ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 
ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.2 ร้องเรียนเป็นหนังสือ  
 ส่งเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือโดยไปรษณีย์ตอบรับ ระบุหน้ำซองถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 ต ำบลบ้ำนโตก อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.3 ร้องเรียนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่งเรื่องร้องเรียนทำง E-mail : contact@sec40.go.th 
 5.4 ร้องเรียนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน   
 ส่งเรื่องร้องเรียนทำง www.web2564.sec40.go.th 

6. หลักเกณฑ์ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 6.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  6.1.1 กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
  6.1.2 กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
  6.1.3 ละเลยหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  6.1.4 ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
  6.1.5 กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 6.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอื่น 
หรือหน่วยงำน โดยขำดพยำนหลักฐำนที่ปรำกฏชัดแจ้ง 

 6.3 เรื่องร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  6.3.1 ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่สำมำรถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
  6.3.2 ชื่อเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
  6.3.3 กำรกระท ำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ให้
สำมำรถเข้ำใจไดว้่ำรับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย เพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน 
สอบสวนได ้
  6.3.4 ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
  6.3.5 ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  6.3.6 ระบพุยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 

 6.6 กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะที่ระบุหลักฐำน กรณี
แวดล้อมปรำกฏชัด ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
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 6.7 เรื่องร้องเรียนที่ไม่สำมำรถรับไว้พิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 
  6.7.1 เรื่องร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ 
  6.7.2 เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหลักฐำนเพียงพอ 
  6.7.3 เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ 6.3 

7. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 7.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลที่ร้องเรียน เอกสำรหลักฐำน
ประกอบว่ำเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เรื่องร้องเรียนที่จะรับพิจำรณำได้หรือไม่ ภำยใน 1 วัน กรณีเป็นประกำรใด
ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 
 7.2 พิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่รับพิจำรณำว่ำเป็นกรณเีกี่ยวข้องกับหน่วยงำนหรือไม่  
  7.2.1 หำกเป็นกรณีร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนให้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบและส่งเรื่อง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  7.2.2 หำกเป็นกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนให้น ำเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสำร
หลักฐำนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 7.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจำรณำว่ำเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ผู้ถูกร้องเรียนว่ำมีมูลกำรกระท ำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือไม่ เพียงใด ด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน 
 7.4 เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
  7.4.1 กรณีไม่มีมูล ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เพ่ือสั่งกำรให้ยุติเรื่อง และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  7.4.2 กรณีมีมูล ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ 
ว่ำกรณีร้องเรียนเป็นกำรกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรงหรือร้ำยแรง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

8. ระยะเวลาในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 8.1 พิจำรณำเรื่องร้องเรียนว่ำเป็นตำมหลักเกณฑ์ที่จะรับเรื่องไว้พิจำรณำหรือไม่ ภำยใน 1 วันท ำกำร 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ผลเป็นประกำรใดให้แจ้งผู้ร้องเรียนทันที  
 8.2 เมื่อรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจำรณำ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล เอกสำรประกอบ ภำยใน 3 วัน 
และสรุปเรื่องเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์  กรณีร้องเรียนไม่ได้
เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนให้แจ้งผู้ร้องเรียน และส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 3 วันท ำกำร 
 8.3 เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวนข้อเท็จจริง ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ภำยใน 
30 วันท ำกำร 
 8.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร 
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ผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            

ผู้ร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ภายใน 1 วัน 

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
รับพิจารณา 

แจ้งผู้ร้องเรียน 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์รับ
พิจารณา 

กรณีหน่วยงานอื่น กรณีภายในหน่วยงาน 

แจ้งผู้ร้องเรียน ส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/
สืบข้อเท็จจริง ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน 

เสนอ ผอ.
สพม.พช 

รายงานผล ต่อ ผอ.สพม.พช 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

กรณีไม่มีมลู 

สั่งยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

กรณีมีมลู 

ด าเนินตามระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

แจ้งผู้ร้องเรียน 
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