ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
-----------------------------------สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษามหาสารคาม ไดกําหนดมาตรการ กลไก และการวาง
ระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และครูอันตราจาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
เกี่ยวกับการบริการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ตาง ๆ ทมี ีปญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ ชองทางการรับเรืองรองเรยี น/รองทุกข
กระบวนการจัดการเรืองรองเรียนการทุจริตการตอบเสนอตอเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหสอดคลองกับ
การวัดระดับคุณธรรม ความโปรงใสและการตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและวธิ กี าร
บริหารกิจการบานเมอื งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีเปาหมายในการดําเนินการดังนี้
๑. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในสังกัด
๒. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน
๓. เพื่อใหมขี นั้ ตอนในการปฏิบัติที่เปนจริง
๔. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการปฏิบตั ิงาน
๕. เพื่อใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
๑. คําจํากัดความ
๑.๑. ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียน ผูมาปรึกษา ผูมีสว นไดสว นเสีย รวมถึงสวนราชการ
หรือองคกรที่สงขอรองเรียน
๑.๒. ขอรองเรียน หมายถึง เรืองที่มีผเู สนอรองเรียน แยกเปน
๑.๒.๑.รองเรียนเกี่ยวกับพฤติการณของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
๑.๒.๒.รองเรียนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนและสํานักงาน
เขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษามหาสารคาม
๑.๓ เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ หมายถึง เจาหนาที่ผไู ดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา ใหรับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรยี น
๑.๔ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายถึงหนวยงานทีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
๑.๕ การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการโดยใหครอบคลุมทุกกลุม ของผูร ับบริการและผูมีสว นไดสวนเสียในการจัดการขอรองเรียน
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจดานการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
โรงเรียน และบุคลากรในสังกัด

๒. เกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
๒.๑ หลักเกณฑการรองเรียน
๒.๑.๑.เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรืองที่ผูร องไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษมหาสารคาม
๑. กระทําการทุจริตตอหนาทรี่ าชการ
๒. กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
๓. ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
๔. ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
๕. กระทําการนอกเหนืออํานาจหนา หรือขัดหรือไมถกู ตองตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่รอ งเรียนตองเปนเรื่องจริงทีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฎชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
๒.๒ ขอรองเรียนใหใชถอ ยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
๒.๒.๑ ชื่อและทอี่ ยูของผูรอ งเรียน
๒.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาทที่ ี่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
๒.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤตกิ ารณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแบะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยาง
ชัดเจนเพื่อดําเนินการสืบสวน สอบสวน)
๒.๒.๔ คําขอของผูร องเรียน
๒.๒.๕ ลายมอื ชื่อของผูรองเรยี น
๒.๒.๖ ระบุวัน เดอื น ป
๒.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)
๒.๓ กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
๒.๔ เรื่องรองเรียนทีอาจไมรบั พิจารณา
๒.๔.๑ ขอรองเรียนที่มืไดทําเปนหนังสือ
๒.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมระบพุ ยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
๒.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ ๒.๒
๒.๕ ชองทางการรองเรียน
๒.๕.๑ สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ สาํ นักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม เลขที่ ๑๓๔ ถ.เลี่ยงเมือง มค.-รอ. ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
๒.๕.๒ สายตรงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
โทร ๐๘-๕๔๖๔๔๘๖๖
๒.๕.๓ รองเรียนผานเว็บไซตสาํ นักงานที่ http://www.web.ses๒๖.go.th/
๒.๕.๔ สายดวนศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗ (๒๔ ชั่วโมง)
๒.๕.๕ กระดาษถามตอบสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษามธั ยมศึกษามหาสารคาม
๒.๕.๖ สายตรงนิติกร ๐๘-๖๒๗๔๕๐๙๙ เบอรสํานักงาน ๐๔๓-๗๗๗๘๙๗

๒.๖ ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
๒.๖.๑ การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน
๒.๖.๒ การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
๒.๖.๓ การวิเคราะหขอ รองเรียน
๒.๖.๔ การประสานผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการแกไข
๒.๖.๕ การติดตามผลการแกไข
๒.๖.๖ การแจงกลับผูรองเรียน
๒.๖.๗ การสรุปรายานผลการจัดการการรองเรียน
๓. การปฏิบัติในการการจัดการเรืองรองเรียน
๓.๑ ผูรอ งเรียนยื่นเรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ ได
๓.๒ เมื่อสํานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับเรื่องรองเรียนแลว
คณะกรรมการจัดการเรืองรองเรียน วิเคราะหขอ รองเรียนและหาแนวทางแกไขปญหา กรณียุติเรื่องไดแลว
แจงผูรองเรียนทราบ แตถาพิจารณาแลวเห็นวา เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาคนใด และสงเรื่องใหดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ ทงั้ นี้เปนไปตามนัย ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติงานของขาราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เชน เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน ตองสงเรื่องใหผอู ํานวยการโรงเรียนพิจารณา
ดําเนินการตอไป แตถา เปนการรองเรียนผูอํานวยการโรงเรียน ผูบังคับบัญชาหมายถึง ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพนื้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษามหาสารคาม ตองดําเนินการตอไป
๓.๓ ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ ทําการพิจารณาขอรองเรียน และดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง เพอื่ ตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่รอ งเรียน
๓.๔ คณะกรรมการสืบสวนขอเทจ็ จริง แสวงหาขอเทจ็ จริง สรุปผลและรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๕ ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ พิจารณาเรื่องที่รองเรียนวา มีมูลทคี่ วรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยหรอื ไม ถาไมมีมลู จึงจะยุติเรืองได แตถา หากมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย และอยูใน
อํานาจของตนใหดําเนินการทางวินัยทันที หากเห็นวากรณีกระทําผิดวินัยดังกลาวไมอยูในอํานาจของตน ให
รายงานผูบังคับบัญชาทีมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาทตี่ อไป
๓.๖ แจงใหผูรอ งเรียน หรือหนวยงานที่แจงเรื่องใหดําเนินการ ทราบผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
๓.๗ สรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสวาท ฦาชา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษมหาสารคาม

แผนผังการปฏิบตั ิงานเรื่องรองเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ผูรองยื่นเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ
แจงผูรองเรียนทราบภายใน ๓ วัน

รับเรื่องรองเรียน

ดําเนินการภายใน ๑๕
วิเคราะหขอรองเรียน

ด

ยุติเรื่อง
แจงผูรอง/หนวยงาน

เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
ดําเนินการและสรุปรายงานผล
ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕
พิจารณาสําเนาการสืบสวนขอเท็จจริง

ไมมีขอ มูล

ยุติเรื่อง

แจงผูรอง/หนวยงาน

มีมูล
อยูในอํานาจ

ไมอยูในอํานาจ

แตงตั้งกรรมการสอบสวนวินยั

รายงายผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ

แจงผูรอง/หนวยงานทราบ

แจงผูรอง/หนวยงานทราบ

รวบรวมสรุปรายงานผล

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ที่ ๑๗๓/2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4
…………………………………………………………………………………
สํานักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไดกําหนดมาตรการ กลไก และการวาง
ระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และครูอันตราจาง ในสังกดั สํานักงานเขตพื้นทกี ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
เกี่ยวกับการบริการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ตาง ๆ ทมี ีปญ
 หาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึ ษามธั ยมศึกษามหาสารคาม เพื่อใหสอดคลองกับ การวัดระดับคุณธรรม ความโปรงใสและการตรวจสอบ
ได ตามหลักธรรมาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและวธิ กี าร บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
1. นายสวาท ฦาชา
ผูอํานวยการ สพม.มค
ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทองบุญมา
รองผูอํานวยการ สพม.มค
รองประธานกรรมการ
3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา
รองผูอํานวยการ สพม.มค
รองประธานกรรมการ
4. นายวงศกร ประกอบนันท
รองผูอํานวยการ สพม.มค
รองประธานกรรมการ
๕. นายปาลีวัชรร คะสุวรรณวงศ
นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ปฏิบัติหนาที่ใหบังเกิดผลที่ตอทางราชการ หากเกิดปญหาอุปสรรคประการใด ใหรายงานผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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