
 

 

                         

 

 

                        ประกาศสํานักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษามัธยมศึกษมหาสารคาม 

     เรื่อง มาตรการการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตของ           

    สํานักงานเขตพ ื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

------------------------------------ 

สํานักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษาม ธัยมศ ึกษามหาสารคาม  ไดกําหนดมาตรการ กลไก และการวาง 

ระบบในการจัดการเร่ืองรองเรียนการท ุจริต ของข าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และครูอันตราจาง ในสังก ัดสาํนักงานเขตพื้นท ี การศึกษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม 

เกี่ยวกับการบริการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ตาง ๆ  ท  ีมีปญหาซ ึ่งอาจจะเกิดข ึ้นได โดยสาํนักงานเขตพ้ืนท ี่ 

การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ ชองทางการรบัเรื องรองเร ยีน/รองทุกข 

กระบวนการจัดการเรื องรองเรียนการทุจริตการตอบเสนอตอเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  เพ ื่อใหสอดคลองกับ 

การวัดระดับคุณธรรม ความโปรงใสและการตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและว ิธ กีาร 

บรหิารกิจการบานเม อืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ ึ่งมีเปาหมายในการดาํเนินการดังนี้ 

๑. เพ ื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในสังกัด 
๒. เพ ื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจหลกัในการจัดการเรียนการสอน 

๓. เพ ื่อใหม ขี ัน้ตอนในการปฏ ิบัติที่เปนจรงิ 
๔. เพ ื่อใหเกิดประสิทธ ิภาพและเกิดความค ุมคาในการปฏิบ ตัิงาน 
๕. เพ ื่อใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

๑. คําจํากัดความ 

                    ๑.๑. ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียน ผูมาปรึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถ ึงสวนราชการ 

หรอืองคกรที่สงขอรองเรียน 

๑.๒. ขอรองเรยีน หมายถึง เรื องท ี่มีผูเสนอรองเรียน แยกเปน 
๑.๒.๑.รองเรียนเก่ียวกับพฤต ิการณของบุคลากรในสํานักงานเขตพ ื้นท ีก่ารศึกษาและ 

โรงเรียนในส ังกัดสาํนักงานเขตพื้นท ี การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม 

๑.๒.๒.รองเรียนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏบิัติหนาท ี่ของโรงเรียนและสํานักงาน 

เขตพ ืน้ท ี่การศึกษาม ธัยมศึกษามหาสารคาม  

๑.๓ เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ หมายถึง เจาหนาที่ผูไดรับคาํสั่งจากผูบังคับบัญชา ใหรับผิดชอบ 

ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเร ยีน 

๑.๔ หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายถ ึงหนวยงานท ี ม ีอํานาจหนาท ี่และความรับผิดชอบตาม 

กฎหมาย  

๑.๕ การบริหารจัดการเร่ืองรองเรียน หมายความวา การด ําเนินการเพ ื่อใหตอบสนองความ 

ตองการของผูรับบริการโดยใหครอบคลุมท ุกกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการขอรองเรยีน 

ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับภารกิจดานการศกึษา ของสาํนักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษาม ัธยมศึกษามหาสารคาม 

โรงเรียน และบุคลากรในสังกัด 



๒. เกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
๒.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 

๒.๑.๑.เร่ืองที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษมหาสารคาม  

๑. กระทําการทุจริตตอหนาท ีร่าชการ 
๒. กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

๓. ละเลยหนาที่ตามท ี่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
๔. ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
๕. กระทําการนอกเหน ืออํานาจหนา หรอืขัดหรือไมถ กูตองตามกฎหมาย 

๓.๑.๒ เรื่องที่รองเรียนตองเปนเร่ืองจริงท ี ม ีมูล ม ิใชลักษณะกระแสขาวท ี่สรางความ 

เสียหายแกบุคคลท ี่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฎชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

๒.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปน้ี 

๒.๒.๑ ช ื่อและท ีอ่ยูของผูรองเรียน 
๒.๒.๒ ช ื่อหนวยงานหรือเจาหนาท ีท่ี่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน 
๒.๒.๓ การกระทําท ั้งหลายท ี่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมท ั้งขอเท็จจริงหร ือ 

พฤต กิารณตามสมควรเกี่ยวกบัการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแบะแสการทุจริตของเจาหนาท ี่อยาง 

ชัดเจนเพ ื่อดําเนินการสืบสวน สอบสวน) 

๒.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน 

๒.๒.๕ ลายม อืช ื่อของผูรองเร ยีน 
๒.๒.๖ ระบ ุว ัน เด อืน ป 
๒.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

๒.๓ กรณ ีการรองเรียนท ี่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพ ิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 

หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดเจน ตลอดจนช ี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

๒.๔ เรื่องรองเรียนทีอาจไมร บัพิจารณา 

๒.๔.๑ ขอรองเรียนท ี่มืไดทําเปนหนังสือ 
๒.๔.๒ ขอรองเรียนท ี่ไมระบ พุยานหรอืหลักฐานท ี่เพียงพอ 
๒.๔.๓ ขอรองเรียนท ี่ไมมีรายการตามขอ ๒.๒ 

๒.๕ ชองทางการรองเรียน 
๒.๕.๑ สงขอรองเรียนหร ือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท ี่ ส าํนักงานเขตพ ื้นท ีก่ารศึกษา 

ม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม เลขท ี่ ๑๓๔ ถ.เลี่ยงเม ือง มค.-รอ. ต.แวงนาง อ.เม ือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐ 

๒.๕.๒ สายตรงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษามัธยมศ ึกษามหาสารคาม 

โทร ๐๘-๕๔๖๔๔๘๖๖ 

๒.๕.๓ รองเรียนผานเว็บไซตสาํนักงานท ี่ http://www.web.ses๒๖.go.th/ 

๒.๕.๔ สายดวนศูนยดํารงธรรม ๑๕๖๗ (๒๔ ช ั่วโมง) 
๒.๕.๕ กระดาษถามตอบสํานกังานเขตพ้ืนท ี การศึกษาม ธัยมศ ึกษามหาสารคาม 
๒.๕.๖ สายตรงน ิต ิกร ๐๘-๖๒๗๔๕๐๙๙ เบอรสํานักงาน ๐๔๓-๗๗๗๘๙๗ 

 
  



๒.๖ ข้ันตอนกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 
๒.๖.๑ การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
๒.๖.๒ การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

๒.๖.๓ การวิเคราะหขอรองเร ียน 
๒.๖.๔ การประสานผูเก่ียวของเพ ื่อดําเนินการแกไข 
๒.๖.๕ การติดตามผลการแกไข 

๒.๖.๖ การแจงกลับผูรองเรียน 
๒.๖.๗ การสรุปรายานผลการจัดการการรองเรียน 

๓. การปฏิบัติในการการจัดการเรื องรองเรียน 

๓.๑ ผูรองเรียนย่ืนเรื่องรองเร ียนผานชองทางตาง ๆ  ได 
๓.๒ เม ื่อสํานักงานเขตพ ื้นท ีก่ารศ ึกษาม ัธยมศึกษามหาสารคาม ไดรับเร่ืองรองเรียนแลว 

คณะกรรมการจัดการเรื องรองเรียน วิเคราะหขอรองเรียนและหาแนวทางแกไขปญหา กรณียุติเรื่องไดแลว 

แจงผูรองเรียนทราบ แตถาพ ิจารณาแลวเห็นวา เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาคนใด และสงเรื่องใหดําเนินการ 

ตามอํานาจหนาท ี ่ท ัง้นี้เปนไปตามนัย ตามมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติงานของขาราชการครูและบคุลากร 

ทางการศ ึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เชน เร่ืองรองเรียนเก่ียวก ับการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียน 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน ตองสงเรื่องใหผูอํานวยการโรงเรียนพ ิจารณา 

ดําเนินการตอไป แตถาเปนการรองเรียนผูอํานวยการโรงเรียน ผูบังคบับัญชาหมายถึง ผูอ ํานวยการสํานักงาน 

เขตพ ืน้ท ี่การศึกษาม ธัยมศึกษามหาสารคาม ตองดําเนินการตอไป 

๓.๓ ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ ทําการพิจารณาขอรองเรียน และดําเนินการแตงตั้ง 

คณะกรรมการสืบสวนขอเท ็จจริง เพ ือ่ตรวจสอบขอเท็จจริงในเร่ืองที่รองเรียน 

๓.๔ คณะกรรมการส ืบสวนขอเท จ็จริง แสวงหาขอเท จ็จริง สรุปผลและรายงานให 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ เพ ื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

๓.๕ ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ พิจารณาเร่ืองท่ีรองเรียนวา ม ีมูลท ีค่วรกลาวหาวา 

กระทําผิดวินัยหร อืไม ถาไมมีมลูจึงจะยุติเรื องได แตถาหากม ีมูลท ี่ควรกลาวหาวากระทําผ ิดวินัย และอยูใน 

อํานาจของตนใหดําเนินการทางวินัยทนัท ี หากเห็นวากรณีกระทําผิดวินัยดงักลาวไมอยูในอํานาจของตน ให 

รายงานผูบังคับบัญชาท ี ม ีอํานาจตามมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละบุคลากร 

ทางการศ ึกษา พิจารณาดําเน ินการตามอํานาจหนาท ีต่อไป 

๓.๖ แจงใหผูรองเรียน หรือหนวยงานท ี่แจงเรื่องใหดําเนินการ ทราบผลการตรวจสอบ 

ขอเท็จจริง  

๓.๗ สรุปรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียน  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายสวาท   ฦาชา)  

        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาม ธัยมศ ึกษมหาสารคาม 



 

แผนผังการปฏิบตั ิงานเรื่องร องเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  
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ผูรองยื่นเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ 

รับเรื่องรองเรียน 
แจงผูรองเรียนทราบภายใน ๓ วัน 

ดําเนินการภายใน ๑๕ 

วิเคราะหขอรองเรียน ยุติเร่ือง 

แจงผูรอง/หนวยงาน 

เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ 

แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจรงิ 

ดําเนินการและสรุปรายงานผล 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๙๕ 

พิจารณาสําเนาการสืบสวนขอเท็จจริง 

ไมมีขอมูล มีมูล 

ยุติเร่ือง อยูในอาํนาจ ไมอยูในอํานาจ 

แตงต้ังกรรมการสอบสวนวินยั รายงายผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 

แจงผูรอง/หนวยงาน แจงผูรอง/หนวยงานทราบ แจงผูรอง/หนวยงานทราบ 

รวบรวมสรปุรายงานผล 



 
 

 

 

 
  
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ที่ ๑๗๓/2564 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษามหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 
………………………………………………………………………………… 

 สํานักงานเขตพื้นท ีก่ารศกึษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม  ไดกําหนดมาตรการ กลไก และการวาง 

ระบบในการจัดการเร่ืองรองเรียนการท ุจริต ของข าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พนกังานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และครูอันตราจาง ในสังก ดัสาํนักงานเขตพ้ืนท  ีการศกึษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม 

เก่ียวกับการบริการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ตาง ๆ  ท  ีมีปญหาซ ึ่งอาจจะเกิดข ึ้นได โดยสาํนักงานเขตพ้ืนท ี่ 

การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษามหาสารคาม  เพ ื่อใหสอดคลองกับ การวดัระดับคุณธรรม ความโปรงใสและการตรวจสอบ 

ได ตามหลักธรรมาภิบาล วาดวยหลักเกณฑและว ธิ กีาร บรหิารกิจการบานเม ืองท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ประกอบดวยบุคคลดงัตอไปนี้  
    1. นายสวาท  ฦาชา   ผูอํานวยการ สพม.มค           ประธานกรรมการ 

    2. นายสุริยา  ทองบุญมา  รองผูอํานวยการ สพม.มค                    รองประธานกรรมการ 

    3. นายวสิษฐ  สมจิตศรปีญญา  รองผูอํานวยการ สพม.มค                    รองประธานกรรมการ 

    4. นายวงศกร  ประกอบนันท           รองผูอํานวยการ สพม.มค                    รองประธานกรรมการ              

    ๕. นายปาลีวัชรร  คะสุวรรณวงศ นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที ่      กรรมการและเลขานุการ   

    ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี                     

           ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕64 ปฏิบัติหนาที่ใหบังเกิดผลท่ีตอทางราชการ หากเกิดปญหาอุปสรรคประการใด ใหรายงานผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษามหาสารคาม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ทราบทันที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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