


คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ในฐานะหนวยงานทางการศึกษา                
อยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 และภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จึงไดจัดทำคูมือการ 
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ  โดยเนื้อหาคูมือนี้ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินงานขอรองเรียนของศูนยรับเรื่อง
รองเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 กระบวนงานตั้งแตเริ่มตนจนไดขอยุติ
และการแกไขปญหาอื่นๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
ดวยความรวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์  
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บทนำ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีบทบาทหนาที่ในการกำหนด

ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระบบราชการ  
ทั้งสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาค
เครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของบุคลากรใน
สังกัด นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตามหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทั้ง 5 ชองทาง ประกอบดวย  

ชองทางที่ 1 รองเรียนดวยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3  

ชองทางท่ี 2 จดหมาย (ทางไปรษณีย/ผานชองทางอ่ืน)  
ชองทางท่ี 3 โทรศัพท 044-552351 โทรสาร. 044-552052  มือถือ 082 616 3451 
ชองทางท่ี 4 เวปไซต www.srn3.go.th 
ชองทางที่ 5 โซเชียลมีเดีย face book : law.surin3 , LINE Official : @294uimmx 

 
2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงกระบวนการจัดการขอ
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลักเกณฑตางๆในการรองเรียน 

2.2เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพือ่พิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน 

3.ขอบเขต 

  3.1 ชองทางการรองเรียนการทุจริต 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดกำหนดชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 5 
ชองทาง 
  3.2 การจัดการขอรองเรียนการทุจริต 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดกำหนดขั้นตอนการจัดการ
ขอรองเรียนการทุจริตและการจัดทำมาตรฐานการจัดการ ดังนี้ 

 1) ขั้นตอนการรับขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากประชาชนผู
รองเรียนหรือหนวยงานที่สงขอรองเรียนมาสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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 2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะหขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือไม 

 3) เสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
พิจารณาตามอำนาจหนาที ่

 4) กรณีเรื่องรองเรียนไมอยูในอำนาจหนาที่ สงขอรองเรียนการทุจริตใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามอำนาจหนาที่ 

 5) ติดตามประเมินผล และการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 
 6) หาแนวทางแกไข ยุติขอรองเรียน 

4. ประโยชนที่ไดรับ 
เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและตอตานการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 

1.คำนิยาม  
  “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจาง

เหมาบริการ ลูกจางชั่วคราวในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  
  “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผูอื่น 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด
ในตำแหนงหรือหนาที่ หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการ 
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงในหนาที่ดังกลาวดวย 
  “ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล
ตามทีม่กีฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไว 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนำเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอ
กฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในสิบหาวัน ทั้งนี้ กรณี
ที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง แจง
ตักเตือนดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  การดำเนินการ หมายความวา การติดตามเรื่องรองเรียนแตละขั้นตอน 

การติ ดตามประเมินผล  หมายความว า 1.การติ ดตาม เรื่ อ งรอ งเรียนการทุ จริต  
2.การใหบริการของเจาหนาที่ และการแจงเตือนการดำเนินการทางวินัย 3.การประเมินผลจัดการขอรองเรียน
การทุจริต 

2.บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
  มีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการเสริมสรางความเข็มแข็งและเครือขายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกีย่วของ  

2.2 ประสาน เรงรัด และกำกับใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตของหนวยงาน 
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2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทจุริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย

มิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

2.4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือไดรับ

มอบหมาย  

 3.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
 3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
 3.1.1 เรื่องที่จะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
   (2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ 
   (3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 
   (4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
   (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

 3.1.2 เรื่องรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
 3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลติดตอกลับ 
        3.2.2 ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน 
        3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่ เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกลาว หรือแจงชองทาง เบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยาง
ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
        3.2.4 คำขอของผูรองเรียน 
        3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
        3.2.6 ระบุวัน เดือน ป 
        3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล(ถามี) 

3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 
        3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทำเปนหนังสือ 
        3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
        3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตาม 3.2  
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  3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
           3.5.1 สงขอรองเรียนถึงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140  
หรือรองเรียนดวยตนเองท่ีกลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  
       3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซต www.srn3.go.th (เมนู รองเรียน) 

    3.5.3 โทรศัพท 044-552351 โทรสาร. 044-552052  มือถือ 082 616 3451 
    3.5.4 ชองทางที่ 5 โซเชียลมีเดีย face book : law.surin3 , LINE Official : @294uimmx 

 
 4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
ผูรองเรียนยื่นเรื่องรองเรียนผานทางชองทางๆ ของหนวยงาน โดยใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1.1 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือกลุมกฎหมายและคดี รับเรื่องรองเรียนการทุจริตตาม
ชองทางตางๆ  
    4.1.2  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือกลุมกฎหมายและคดี ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 
    4.1.3  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือผูไดรับแตงตั้งฯ ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงให
แลวเสร็จภายใน 7 วัน 
                              - กรณีเรื่องยุติ ใหแจงผลใหผูรองทราบภายใน 15 วัน 
                     - กรณีเรื่องมีมูล(ไมยุติ) ใหเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามอำนาจ
หนาที่ ดังนี้ 
               1) ใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
                ๒) แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
     4.1.4 เจาหนาที่จัดทำรายงานสรุปผลเรือ่งรองเรียนการทุจริตเสนอผูบังคบับัญชา 
  4.2 การบันทึกเรื่องรองเรียน 
      4.2.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข 
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุรวมถึงสาเหต ุ
         4.2.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอ
รองเรียน 
  4.3 ติดตามการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 
     ใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบภายใน 7 
วันทำการ เพื่อดำเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ 
  4.4 การรายงานผลการดำเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
        -รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปการดำเนินการเรื่องรองเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ 
        -รายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริตประจำป 
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 5.กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 
 5.1 ใหกลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3   
เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน 
 5.2 เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และกลุมกฎหมายและคดีรวบรวม
ขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มี
ลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี ้
 5.3 ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ใหเจาหนาที่แนะนำใหผูรองเรียน
แกไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถาเห็นขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือ
เปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 หรือผู
รองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาว ตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตอไป และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง
รองเรียนเทาที่สามารถกระทำได 
 5.4 กรณีท่ีผูบังคับบัญชา เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง หรือมอบหมายให
ผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผูที่ไดรับมอบหมายดำเนินการตามคำสั่งหรือสั่งการนั้น 
 5.5 ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รวบรวม
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยให
ดำเนินการให แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้ งทำความเห็น เสนอผูบั งคับบัญชา วามีการกระทำทุจริต                      
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีที่ไมมีมูลที่ควรกลาวหา                           
ใหเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาและยุติเรื่อง 
 5 .6  ในการพิ จารณ าไต ส วนข อ เท็ จจริ งให ด ำเนิ น การอย างลั บ  และต อง เป ด โอกาส                         
ใหเจาหนาที่ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
 5.7 ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือสืบสวนขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชา ภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งหากมีเหตุผลความ
จำเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการฯหรือผูไดรับมอบหมาย อาจเสนอขยายระยะเวลาดำเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินเจ็ดวัน 
 5.8 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือกลุมกฎหมาย
และคดี แจงผูรองเรียนทราบภายในเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไป
ยังผูรองเรียนได 
 5.9 ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ใหดำเนินการดังนี้ 
    5.9.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียน  ระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้นๆ ถอืเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 
    5.9.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอ
รองเรียน 
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 6. ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

กระบวนการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และดำเนินการจัดการขอรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยผานทางชองทางตางๆ
ดังตอไปนี ้

6.1  ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
 6.2  ทางโทรศัพท 044-552351 
                 ทางโทรสาร  044-552052 
         มือถือ 082 616 3451 

6.3 ทางไปรษณียปกติ  หรือผานชองทางตาง ๆ เชน ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี (สายดวน ๑๑๑๑) ศูนยดำรงธรรม(สายดวน ๑๕๖๗)   

 6.4 ทางเว็บไซด www.srn3.go.th 
6.5 ทางโซเชียลมีเดีย face book : law.surin3 , LINE Officail : @294uimmxp 

 

7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

เจาหนาที ่ฯ ตองดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที ่เขามายังหนวยงานจาก
ชองทางตาง ๆ ทุกวันทำการ โดยปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี ้
 

ชองทาง ระยะเวลาดำเนินการ 
รับขอรองเรียน เพื่อประสาน

หาทางแกไข 

ระยะเวลาในการตอบสนองขอ
รองเรียน 

โทรศัพท ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 
รองเรียนกับเจาหนาที่ฯ ณ ศูนย / จุดรับ
ขอรองเรียนของหนวยงาน 

ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 

หนังสือ / จดหมาย/ Fax ภายใน ๗ วัน (นับจากวันที่งานสาร
บรรณของหนวยงานลงเลขรับ
หนังสือ / จดหมาย) 

ภายใน ๑๕ วันทำการ 

เว็บไซด www.srn3.go.th ภายใน ๗ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 
อื่นๆ เชน กลองรับขอรองเรียน / กลอง
แสดงความคิดเห็น 

ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันทำการ 

หนวยงานอื่น เชน ศูนยดำรงธรรมจังหวัด 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล 
โทร. ๑๑๑๑ 

ภายใน ๑๕ วัน หมายเหตุ ไดดำเนินการตอบขอ
รองเรียนเปนระยะ จนกวาจะยุติ
เรื่อง/เปนที่พอใจ 
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8. การบันทึกขอรองเรียน 
8.1ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมชองทาง

ตางๆตามขอรองเรียน   
8.2 การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3  (โทรศัพท) ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอกลับของผูรองเรียน เพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และ
ปองกันการกลั่นแกลง รวมทั้งเปนประโยชนในการแจงขอมูลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

9.การวิเคราะหระดับขอรองเรียนการทจุริต 
 พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียนการทุจริต ดังนี้ 

 ขอรองเรียนการทุจริตระดับขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, สอบถามหรือรองขอขอมูล กลาวคือ ผู
รองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพื่อใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น / ชมเชย / 
สอบถามหรือรองขอขอมูลของหนวยงาน/ เจาหนาที่ที่หนวยงานที่เกี่ยวของใหขอคิดเห็น 
หรือตอบคำถามไดเลย 

 ขอรองเรียนการทุจริต ระดับขอรองเรียน/แจงเบาะแส /รองทุกข ที่กระทบตอสังคมและ
ประเทศชาติ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน ตองเสนอผูบริหารทราบโดยดวน 
และประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงหาแนวทางแกไข/ยุติ
เรื่อง 

 ขอรองเรียนการทุจริต ระดับนอกเหนืออำนาจหนาที่ กลาวคือ ผูรองเรียนรองขอในสิ่งที่อยู
นอกเหนือบทบาทอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ/แนะนำผูรองเรียนดำเนินการหนวยงานที่เกี่ยวของ 

10.การแจงกลับผูรองเรียน  
  10.1 กรณีทราบชื่อ/ท่ีอยู ตองดำเนินการแจงผูรองเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วันทำการ 

  10.2 กรณีไมทราบชื่อ/ท่ีอยู ตองดำเนินการ(บันทึก,ตรวจสอบขอเท็จจริง) ภายใน ๑๕ วันทำ
การ และลงเว็บไซต 
  10.3 กรณียังไมยุติเรื่อง ตองมีการติดตามผลการดำเนินการเปนระยะ และแจงผูรองเรียน
เปนระยะ จนไดขอยุติเรื่อง/แนวทางการแกไข 
  

11. การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการแกไข / ปรับปรุง 
  11.1 กรณีรองเรียนเรื่องปฏิบัติหนาที่ทั่วไป แจงเจาหนาที่ทำการตรวจสอบขอเท็จจริงใน

เบื้องตนเพื่อใหไดขอยุติ และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ/รายงานหรือเสนอผูมีอำนาจตามกฎหมาย/หนวยงาน
ที่เก่ียวของพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที ่

  11.2 กรณีรองเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือ
หนวยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตนเพื่อใหไดขอยุติ และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ/
รายงานหรือเสนอผูมีอำนาจตามกฎหมาย/หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที ่
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12. ติดตามประเมินผลและรายงาน 

  หนวยงานที่รับผิดชอบตองติดตามการรายงาน/ความคืบหนาเปนระยะอยางตอเนื่อง จนยุติ
เรื่องหรือหาแนวทางการแกไขเรียบรอยแลว 

13.  การรายงานผลการจดัการขอรองเรียนการทุจริต 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน/แกไขปญหา และขอเสนอแนะตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทุกสิ้นปงบประมาณ 
 

14. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๑ 

- ผูรองเรียนมาติดตอหรือรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ทุกชองทาง  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบรับเรื่อง/
รับผิดชอบ ลงทะเบียนระบบสารบรรณ/ทะเบียนรับ-สง และวิเคราะหเรื่องรองเรยีนที่รับ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

-เจาหนาที่เสนอผูบริหารทราบและพิจารณา มอบหมายแกหนวยงาน/เจาหนาที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓ 

-หนวยงานที่รับผิดชอบ/รับเรื่องรองเรียน แจงผูรองเรียนภายใน ๑๕ วันทำการ (ไดรับเรื่องรองเรียน
และไดประสานเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีทราบชื่อ/ท่ีอยูชัดเจน หากไมทราบชื่อ/ท่ีอยูชัดเจน 
ใหดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน 

ขั้นตอนที่ ๔ 

-หนวยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง ประสานเจาหนาที่ทราบและดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่ตามมาตรฐานการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๕ 

-หนวยงานที่รับผิดชอบแจงผลการดำเนินการสรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทราบ เพื่อรวบรวมเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน 

ขั้นตอนที่ ๖ 

 ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน 

 ไมยตุิ ติดตามผลการดำเนินงานเปนระยะและแจงผูรองเรียนทราบเปนระยะ (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู) 
 

15. มาตรฐานงาน 
มาตรฐานดานระยะเวลา (การดำเนินงาน) 

 แลวแตขอเท็จจริง/ขอกฎหมาย (โดยมีการติดตามเปนระยะ จนหาทางแกไข/ยุติเรื่อง) 
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มาตรฐานดานคุณภาพ 

 ดำเนินกิจกรรมตามแผน และกำหนดการที่วางไวอยางครบถวน ถูกตองตามระยะเวลา 

 สามารถตอบสนองตอเรื่องรองเรียนภายในระยะเวลา และความจำเปนสำคัญเรงดวน มีความ
รวดเร็ว เปนธรรม ตรวจสอบได  

 

16. การติดตามและประเมินผล 
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียนการทุจริตทุกสิ้นปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบแจงการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 
 

 
 
ที่ ศธ04168/         สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
         บริเวณโรงเรียนปราสาท ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน 
                   อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140  
  
        วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

เรียน……………………………………………………… 

 ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียนการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร เขต  3      โดยทาง   (    )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย   (    )   ดวย
ตนเอง   (    )   ทางโทรศัพท   (    )  อื่น.........................ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ.................. 
ในเรื่อง................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................นั้น 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่องฯ เลขรับที่.................ลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ.............. 
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 3  ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
 (   ) เปนเรื่องที่อยูในอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 
3 และไดมอบหมายให.........................................................เบอรโทรศัพท..................................เปนหนวย
ตรวจสอบและดำเนินการ 
 (   ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 3 และไดจัดสงเรื่องให............................................................เบอรโทรศัพท..................................ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของดำเนินการตอไปแลว  ทานสามารถติดตอประสานงานหรือขอทราบผล
โดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
 (   ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว                
ตามกฎหมาย....................................................................................................................จึงขอใหทาน
ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

 จึงแจงมาเพื่อทราบ 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
               (.............................................) 

ตัวอยางแบบแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 



 
 

 
ที่ ศธ04168/          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
         บริเวณโรงเรียนปราสาท ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน 
                   อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140  
 
      วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง  แจงผลการดำเนนิการตอเรื่องรองเรียนการทุจริต 

เรียน……………………………………………………… 

อางถึง  หนังสือ.....................ลงวันที่............................... 

สิ่งที่สงมาดวย 1.................................................................................................................................. 
 2.................................................................................................................................. 
 3................................................................................................................................. 

 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 (ศูนยรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต/รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 
3) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทาน ตามที่ทานไดรองเรียน/รองทุกขไว ความละเอียดแจง
แลว นั้น  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดรับแจงผลการดำเนินการจาก
สวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองเรียนการทุจริต แลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปได
ดังนี้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอม
พยานหลักฐานประกอบดวย 
 จึงแจงมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
              (..........................................)  
         
 

 

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 



ตัวอยางแบบติดตามผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 
 

 
ที่ ศธ04168/          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
         บริเวณโรงเรียนปราสาท ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน 
                  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140  
     
     วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................ 
 

เรื่องขอติดตามผลการดาเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน (กรณีอยูในอำนาจ/หนาที่ของหนวยงานอื่น) 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ที ่ศธ 04168/.......ลงวันที.่............... 
 
  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร แจงเรื่องมาเพื่อขอใหทาน
ตรวจสอบและดาเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
กรณี……………………………………….............................................................………….................................................
...................................................................................................................โดยขอใหแจงหรือรายงานผลการ
พิจารณามาใหทราบภายในวันที่...........เดือน ......................พ.ศ. ......................ดวย นัน้  
  บัดนี้ ระยะเวลาไดลวงเลยกำหนดแลว และทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3 ยังไมไดรับรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง/สอบสวนขอเท็จจริง ดังนั้น จึงขอให
ทานเรงรัดการดำเนินการ พรอมกับแจงหรือรายงานผลการพิจารณาใหทราบ ภายในวันที่................................. 
เพื่อจักไดแจง/รายงานผูเกี่ยวของทราบตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความรับถือ 
 
 
           (..........................................)  
          
 

 
 
 
 
 

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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มาตรการจัดการเรื�องร้องเรียนการทุจริตตามมติ ครม. วันที� �� มีนาคม ���� 

ของสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต �  

ข้อร้องเรียน 

สพป.สร.� รับเรื�องร้องเรียน 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา พจิารณา 

ผู้บังคับบัญชา แต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน

ข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ผลการสอบสวน/พจิารณา 

สพฐ./รมต. 

ในกรณีเสียหายแก่ทางราชการ/ทําให้

เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชน/กรณี

เป็นเรื�องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อ

ความเชื�อมั�นและไว้วางใจ 

- ปรับโยกยาย 
- โอน ประจำสวนราชการ 

 

ผู้บังคับบัญชาพจิารณา ไม่มีมูล/ยุติเรื�อง 

มีมูล 

ศธจ.(ม.��) แต่งตั�ง

กก.สอบสวนทางวนิัย 

ลงโทษ 

กศจ. 

กคศ. 

ป.ป.ช. 

ส่งให้หน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรง 
ไม่ใช่ 

�� วนั 

15 วนั 

แจ้งผลการ

ดําเนินการให้

ผู้ร้องทราบ 

เรื�องภายใน

หน่วยงาน

หรือไม่ 



บันทึกคำรองเรียนการทุจริต 
กลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 
1.ขอมูลผูรองเรยีน/รองทุกข/ขอความชวยเหลือ 
ชื่อ-สกุล ........................................................................เลขที่บัตรประชาชน....................................................... 
เพศ ชาย หญิง อายุ............ป เชื้อชาติ.....................สญัชาติ.....................อาชพี....................................... 
ที่อยู เลขที่.........................หมูที่...........ถนน......................................ตำบล/แขวง............................................... 
อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท............................................ ID LINE……………………………………E-
mail…………….………………………………… 
ไดรับมอบอำนาจจาก (ถามี)...................................................ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่................................. 
 
2.ขอมูลเรื่องรองเรียน/รองทุกข/ขอความชวยเหลือ  
ประเภทปญหา   การทุจริต รองเรียนเจาหนาที่/หนวยงานของรัฐ  อื่นๆ ระบุ.................................... 
รายละเอียดเรื่องรองเรียน
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3.ความประสงคของผูรองเรียนการทุจริตขอความชวยเหลือ 
3.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนที่ไดยื่นกลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนความจริงทุกประการและขอรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตนทั้งหมด และขาพเจารับทราบวาการนำความเท็จมารองทุกขตอเจาหนาที่ซึ่งทำใหผูอื่นไดรับความ
เสียหาย เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 
 

ลงชื่อ.........................................................ผูรองเรียน/ผูมอบอำนาจ 
                              (.........................................................) 

 
 
 
 



 
 

ชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
 

 

 รอ้งเรยีนดว้ยตนเองที�กล ุม่กฎหมายและ

คดี 

 จดหมาย(ทางไปรษณีย/์ผา่นช่องทางอื�น) 

 โทรศพัท ์��� – ������ 

โทรสาร ��� - ������ 

 เว็บไซต ์www.srn3.go.th 

 ทางโซเชียลมีเดีย face book : law.surin3 ,  

 LINE Officail : @294uimmxp 




