
 
 

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) 
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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 
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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 

 
 
 
 
 
 


