
 

บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   งานวินัยและนิติการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
  ท่ี                                             วันที่  5   มกราคม  2564 
  เร่ือง   การประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  ประจำปี 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

  เร่ืองเดิม  
                    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
เกิดผฃสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงาน           
เกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การบริหารระบบ
ราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจน
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบ
ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

                    ข้อเท็จจริง 
                    ในการนี้  งานวินัยและนิติการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   จึงได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์                 
รับข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อีกท้ังได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการสำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและให้ความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และจะทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และคดีปกครอง  และท้ังนี้การจัดต้ังศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้น เพื่อให้มีการร้องเรียนหลากหลายช่องทางหากพบการทุจริตของ
ข้าราชการในสังกัด  โดยได้ประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างเปิดเผยแล้ว  เพื่อเป็นการกำหนดแผนภูมิ
กระบวนการในการดำเนินการตามมาตรการการจัดการข้อร้องเรียน  ในการแสดงเจตจำนงให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

  ข้อกฎหมาย 
           พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 



                        ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ 
                    เห็นควรพิจารณาดังนี้ 

1. ลงนามประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 
2. ลงนามคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ตามประกาศ

มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  ประจำปี พ.ศ. 2564 
3. ประกาศเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอาคม  สุชาติพงษ์) 
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

                         ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
                   เร่ือง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
                                                     ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
                                                     -------------------------  
                 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ )  
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม ค่านิยม
อุปถัมภ์ และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริการงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชน  จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการ
ร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  เพ่ือความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
          เพ่ือให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ต้ังอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึงขอประกาศใช้มาตรการ
ดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนมาตรการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ตามมาตรการแนบท้ายประกาศน้ี 

                              ประกาศ ณ  วันที่   5  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

(นายอาคม  สุชาติพงษ์) 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                           

        คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
                                                        ท่ี  12/๒๕๖๔ 
   เร่ือง  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
                                             ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
                                                    ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                                    *********************   
              ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ )  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม 
ค่านิยมอุปถัมภ์ และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ   ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
ได้ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติประพฤติมิชอบ  เพื่อให้การบริการงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่น  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
     ฉะนั้น    อาศัยอำนาจตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐   เรื่อง                
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒  จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจำ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประกอบด้วย 
              ๑. นายอาคม  สุชาติพงษ์   ศึกษาธิการจังหวัดสตูล                                        หัวหน้าศูนย์ 
     ๒. นายสุริยา  หมาดท้ิง     รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล                               รองหัวหน้าศูนย์ 
              ๓. นายอาณัติ   มีบุญ         นิติกรชำนาญการพิเศษ                            เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
              ๔. นางพิชญ์มาศ  ปะจู        นิติกรชำนาญการ                                   เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ 
    ให้เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ   มีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    ตามช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   ตลอดจนมีหน้าท่ีวิเคราะห์ติดตามประสานงาน
และประเมินเรื่องดังกล่าว  พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และให้รายงานหัวหน้าศูนย์ฯ และหรือรองหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบและพิจารณา
ส่ังการต่อไป 
              ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                            ส่ัง ณ วันท่ี   5  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 

(นายอาคม  สุชาติพงษ์) 

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

 
 



 

 
คู่มือเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ 

การร้องเรียน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

/การอุทธรณ/์การฟ้องคดีปกครอง 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 



 

คำนำ 

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและนิติการ  สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์  และคดีปกครอง  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  และให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ท้ังนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

 

 
       กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































 
                                                                    -23 – 

เอกสารอ้างอิง   
  

1. คู่มือการดำเนินการทางวินัย   กระทรวงศึกษาธิการ  
2. คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนววินิจฉัย ของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการ 

อุทธรณ์และการร้องทุกข์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน 
ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ 

3. คู่มือการดำเนินการทางวินัย  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

4. หนังสือคดีปกครอง  สำนักงานศาลปกครอง 
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 

เพิ่มเติม 
  7.   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  8.   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
พ.ศ. 2561 
                     9.  คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา          
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
ผู้รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทำรูปเล่ม 
1. นางพิชญ์มาศ  ปะจู      ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2.  นายอาณัติ   มีบุญ       ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

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


