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ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
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คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แนวทางปฏิบติั
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ำเสมอ 

 เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับการดำเนินการในการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขึ้น 

 

2. ที่ต้ังของกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 ที่ตั้ง ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ชั้น 2 เลขที่ 1126 
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

3. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน 

  กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีนิติกรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดี ตามที่ได้
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กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

 (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

 (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และพิจารณาการอุทธรณ์ 

 (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาการร้องทุกข์ 

 (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ 

 (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 

 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                                 

 

4. วัตถุประสงค ์     

 4.1 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีขั ้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

 4.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ท่ีกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



3 

 

5. คำจำกัดความ 

 “ผู้รับบริการ”  หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม จาก
การดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนท่ัวไป  

 

 “ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

  

 “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินการ 
จัดการ และประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน 

 

 “หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเร ื ่อง” หมายถึง หน่วยงานที ่ม ีอำนาจหน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการต่างๆเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น 

 

 “การดำเนินการ” หมายถึง การที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีกระบวนการ
ตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เช่น การตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง การที่เจ้าหน้าที่ไดล้ง
พื้นที่เพื ่อแก้ไขปัญหา การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียน หรือกรณีมีการ
ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีกำหนดไว้ 

 

 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื ่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง , โทรศัพท์ , โทรสาร , E-mail , ไปรษณีย์ 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

รับเร่ืองร้องเรียน 
1.ทางไปรษณีย์  2.ทางโทรศัพท์  3.ทางโทรสาร 4.ร้องเรียนด้วยตนเอง  5.ทางเว็บไซต์ 

 

สืบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาผลการสืบสวน 

แจ้งผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

(15 วัน) 

มีมูลกระทำผิดวินัย ไมม่ีมูลกระทำผิดวินัย 

ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชาสั่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

พิจารณาผลการสอบสวน 

สั่งยุติเรื่อง/งดโทษ/ลงโทษ 

กศจ.กทม. พิจารณา 

สั่งตามมติ กศจ.กทม. 

สิ้นสุดการดำเนินการ รายงานผลให้ผู้บริหาร
และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

ผู้มีอำนาจตาม ม.53 สั่งต้ัง
กรรมการสอบสวน 

พิจารณาผลการสอบสวน 

กรรมการและ/หรือผู้สัง่ 
เห็นร้ายแรง 

กรรมการและ/หรือผู้สัง่ 
เห็นไม่ร้ายแรง 

สั่งงดโทษ/ลงโทษ/ยุติเรื่อง 

 กศจ.กทม.  

ผู้สั่งต้ังกรรมการสั่งตามมติ 
กศจ.กทม. 

กศจ.กทม.  

สั่งยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
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7. วิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับเร่ืองร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 1  

 กรณีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณทะเบียน
รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ภายในวันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 2 

 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วบันทึก
รายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณา มอบหมายผู้ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 

 ขั้นตอนท่ี 3 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง (ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน) และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนท่ี 4  

 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและทำบันทึกเสนอรายงานผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา (ดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน) 

 ขั้นตอนท่ี 5  

 ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบช่ือและท่ีอยู่) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบช่ือและ
ที่อยู่) และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง (ดำเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน 90 วัน) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบช่ือ
และที่อยู่) และส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี  (ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการภายใน 180 วัน ถ้ามีเหตุ
จำเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน)  
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเร่ืองร้องเรียน 

 8.1 แจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์(ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน 

 8.2 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความท่ีสุภาพ และต้องมี 

  - วัน เดือน ป ี

  - ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 

  - ผู้ถูกร้องเรียน (ช่ือ-นามสกุล/สังกัด) 

  - รายละเอียดการร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื ่องที่ร้องเรียนได้อย่าง
ชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานได้ชัดเจนเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได้ 

 8.3 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงาน 

 8.4 การใช้บริการร้องเรียนนั้นต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้
สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความเสียหาย  

 8.5 เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 8.2 นั้น ให้ยุติเรื ่องและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

 8.6 ไม่เป็นข้อร้องเรียนท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 

  - เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์และ
ปรากฎพยานชัดเจนตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ 8.2 จึงจะรับพิจารณาไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง 

  - เรื่องร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้ทีคำพิพากษาหรือคำส่ังถึง
ท่ีสุดแล้ว 

  - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

  - เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น 
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  - เรื่องท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการเรื่องวินัย 
การลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื่องท่ีได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มี
พยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม 

  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเฉพาะกรณี 

 

9. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

 9.1 ร ้องเร ียนด้วยตนเองที ่กล ุ ่มกฎหมายและคด ี สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  

 9.2 ส่งหนังสือ/จดหมายร้องรียน ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากร ุงเทพมหานคร เขต 2 เลขที ่  1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

 9.3 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2930 4490 – 92 ต่อ 123 

 9.4 ทางโทรสารหมายเลข 0 2939 8166 

 9.5 เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : www.sesao2.go.th 

 

10. การรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

 10.1 เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดย
ละเอียด 

 10.2 สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 10.3 หนังสือท่ีส่งถึงหน่วยงานหากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจ
ใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆด้วย 

 10.4 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อ 
ผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นการกล่าวหาใน
เรื ่องที่เป็นภัยร้ายแรงแล้วน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสำเนาคำร้องให้หน่วยงานท่ี
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เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ” ในเอกสาร
ทุกแผ่น 

 10.6 เมื่ออ่านคำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่องน่าเช่ือถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มา
ด้วยควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่าผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้าง
ชื่อเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อน ควรถามว่าท่ายได้ส่งเรื่องร้องเรียน  
มาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องเรียนปฏิเสธก็จะช้ีแจงว่าโทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบ 
การสนทนา 

 

11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางต่างๆ 

 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

2. ร้องเรียนเป็นหนงัสือผ่านทาง
ไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 2930 4490 – 92 ต่อ 123 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

4. ร้องเรียนทางโทรสาร 
0 2939 8166  

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
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12. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

 12.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มอบหมายงานให้
กลุ่มกฎหมายและคดีดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียน หรืออาจมอบหมายให้กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
 12.2 ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามความก้าวหน้าการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเมื่อคณะกรรมการฯ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเป็นประการใดแล้วให้แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

12.3 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องได้ทันที 

 12.4 ข้อร้องเรียนที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การใช้วาจาไม่
สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กิริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั ่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 12 .5 ข้อร ้องเร ียนที ่ไม ่อย ู ่ ในความร ับผิดชอบของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาม ัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 12.6 ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วันทำการ เพื ่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

14. การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 14.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

 14.2 ราบรวมรายงานข้อสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นนปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
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15. ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในกรณีที่ผู ้อ ุทธรณ์ไม่พอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 

 

1. ผู้อุทธรณ์ 

ต้องเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยและไม่
พอใจผลของคำส่ังลงโทษ อุทธรณ์ได้

สำหรับตนเองเท่านั้น 

2. ระยะเวลาอุทธรณ ์
ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่ 

วันท่ีได้แจ้งคำส่ังลงโทษ 

3. การยื่นอุทธรณ์ 

กรณีถูกลงโทษไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน อุทธรณ์ต่อ กศจ.กทม.) 

กรณีถูกลงโทษร้ายแรง (ปลดออก ไล่ออก) 
อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 

4. หนังสืออุทธรณ ์
ต้องมีข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายและเหตุผลในการ

อุทธรณ์ให้เห็นว่าลงโทษโดยไม่ถูกต้อง  
ไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
เร่ือง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

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

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้ก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อให้ประชำชนและข้ำรำชกำรท่ีพบเห็นกำรกระท ำท่ีชัดแจ้งว่ำมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมหรือพบ  
กำรทุจริต ไ ด้ร้องเรียนพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ทรำบ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอน เป็นกำรขจัดควำม 
ไม่ถูกต้องหรือกำรทุจริตต่ำงๆให้หมดไป 
 ท้ังนี้ มำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนมีดังนี้ 
 1. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  
      - ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ีก ลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำร ศึกษำมัธยม ศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2  

     - ส่งหนังสือ/จดหมำยร้องรียน ร้องทุกข์ ทำงไปรษณีย์ ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เลขท่ี 1126 ถนนลำดพร้ำว แขวงสำมเสนน อก เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310  

     - ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 2930 4491 – 92 ต่อ 123 
     - ทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2939 8166 
     - เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 : www.sesao2.go.th

 2. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
- ลักษณะเรื่องร้องเรียน 

  (1) ต้องเป็นเรื่องท่ีพบเห็นว่ำมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำมีกำร
กระท ำท่ีไม่เป็นไปตำมจริยธรรมของข้ำรำชกำร/พบกำรทุจริตใด และต้องมีเอกสำรหรือหลักฐำนยืนยันเพียง
พอท่ีจะตรวจสอบได้ว่ำมีกำรกระท ำอย่ำงนั้นจริง และมิใช่เป็นไปโดยไม่มีพยำนหรือเอกสำร 
  (2) ต้องไม่เป็นเรื่องท่ีมีกำรเสริมแต่งจำกควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือเป็น
กำรกล่ันแกล้ง ใส่ร้ำยบุคคลอื่นให้ได้รับควำมเสียหำยเพื่อประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
  (3) เป็นเรื่องของตนเองท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือถูกกล่ันแกล้งจำกผู้บังคับบัญชำ 

- กำรเขียนเรื่องร้องเรียน 
  (1) แจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์(ถ้ำมี) ของผู้ร้องเรียนใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ 
และต้องมี 
   - วัน เดือน ป ี
   - ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   - ผู้ถูกร้องเรียน (ช่ือ-นำมสกุล/สังกัด) 
 
 

/- รำยละเอียดกำร… 
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   - รำยละเอียดกำรร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียนได้
อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือช้ีช่องทำงแจ้ง
เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนได้ชัดเจนเพียงพอท่ีสำมำรถด ำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้ 
  (2) เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวท่ีเสียหำยต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงำน 

(3) กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั้นต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้เพื่อยืนยันว่ำมีตัวตนจริง  
ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพื่อกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อให้เกิดควำมเสียหำย 
  (4) เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 8.2 นั้น ให้ยุติเรื่องและ 
เก็บเป็นฐำนข้อมูล 

(5) ไม่เป็นข้อร้องเรียนท่ีเข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียดแห่ง
พฤติกำรณ์และปรำกฎพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวมำในข้อ 8.2 จึงจะรับพิจำรณำไว้เป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้ทีค ำพิพำกษำ
หรือค ำส่ังถึงท่ีสุดแล้ว 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
   - เรื่องร้องเรียนท่ีหน่วยงำนอื่นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป
ผลกำรพิจำรณำเป็นท่ีเรียบร้อยไปแล้ว ตัวอย่ำงเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นต้น 
   - เรื่องท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้ด ำเนินกำร
เรื่องวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องท่ีได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว 
และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพิ่มเติม 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเฉพำะกรณี 
  - กำรยื่นเรื่องร้องเรียน 
  (1) ส่งไปรษณีย์ ควรจะลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนและส ำหรับกำร
จ่ำหน้ำซองให้เขียนด้วยว่ำ เร่ืองร้องเรียน 
  (2) ท ำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เขต 2 โดยเจ้ำหน้ำท่ีรับหนังสือร้องเรียนลงทะเบียนกำรรับเรื่องร้องเรียนไว้และน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 พิจำรณำ  
  ท้ังนี้ ให้ถือเป็นควำมลับและไม่ให้เปิดซองหนังสือร้องเรียน เป็นกำรป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่มี
หน้ำท่ีเปิดดูว่ำบุคคลใดเป็นผู้ร้องเรียนเพรำะถือว่ำเรื่องร้องเรียนเป็นควำมลับ 
 
 

/3. หลักเกณฑ์วิธีกำร… 
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 3. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
      (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 มอบหมำยงำนให้
กลุ่มกฎหมำยและคดีด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียน หรืออำจมอบหมำยให้กลุ่มงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร 

     (2) ผู้ร้องเรียนสำมำรถสอบถำมควำมก้ำวหน้ำกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเมื่อคณะกรรมกำรฯ
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนเป็นประกำรใดแล้วให้แจ้งผลกำรวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

     (3) กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องได้ทันที 

     (4) ข้อร้องเรียนท่ีเป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น กำรใช้วำจำไม่
สุภำพ กำรปฏบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกิริยำ มำรยำทไม่สุภำพ ไม่เหมำะสม กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เป็นต้น 
จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปบังผู้บริหำรเพื่อส่ังกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยัง
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

     (5) ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร เขต 2 ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง
ในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

     (6) ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่ อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำส่ังกำรไปยังหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     ขั้นตอนท่ี 1  

     กรณีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนในระบบงำนสำรบรรณ
ทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส่งเรื่องให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ 

     ขั้นตอนท่ี 2 

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบและวิเครำะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว
บันทึกรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อพิจำรณำ มอบหมำยผู้ตรวจสอบ/สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

     ขั้นตอนท่ี 3 

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง (ด ำเนินกำร
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 วัน) และประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง 

/ขั้นตอนท่ี 4… 
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     ขั้นตอนท่ี 4  

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท ำบันทึกเสนอรำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพิจำรณำ (ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15 วัน) 

     ขั้นตอนท่ี 5  

     ยุติเรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือและท่ีอยู่) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือและ
ท่ีอยู่) และแต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง (ด ำเนินกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง ภำยในระยะเวลำ  
ไม่เกิน 90 วัน) 

 กรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทรำบช่ือ
และท่ีอยู่) และส่งเรื่องให้ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี (ด ำเนินกำร
แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรภำยใน 180 วัน ถ้ำมีเหตุ
จ ำเป็นขอขยำยระยะเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน)  

 5. การแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินตำมกระบวนกำรด้วยกำรมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำรจัดส่งตำมท่ีอยู่ท่ีผู้ร้องได้แจ้งไว้ 
 

จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  
 

ประกำศ ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
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