
 

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 

   เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
-------------------------  

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )    
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม  ค่านิยมอุปถัมภ์
และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้น  เพื่อให้การบริการงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่นจากประชาชน  จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล  เพ่ือความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสตูล   ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใส  จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนมาตรการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  ตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๕   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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































-๒๑- 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 

          เขียนที่...................................................................   
           วัน.................เดือน.....................................พ.ศ................ 
เรื่อง  ร้องเรียนเกี่ยวกับ............................................  
เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  
   ข้าพเจ้า.............................................(ผู้ร้องเรียน) เลขบัตรประจำตัวประชาชน............................  
................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ตำบล...........................อำเภอ....................... ...
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.............................. ...........E-mail......................................  

  ขอร้องเรียน นาย/นาง/นางสาว............................................................................... (ผู้ถูกร้องเรียน) 
ตำแหน่ง..................................................สังกัด.................................................ว่ามีพฤติการณ์(ข้อเท็จจริงพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
..................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................. ...................................................................................
.............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................... 
..................................................................................................... ...............................................................................
.............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
..................................................................................................... ...............................................................................
.............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 1. .......................................................................................................................................   
           ๒. .......................................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................ .................................................... 
............................................................................. .......................................................................................................  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      ลงชื่อ.......................................... (ผู้ร้องเรียน) 
          (..............................................) 



-๒๒- 
 

      คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียน  
  

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้คำสุภาพ มีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 
๑.๑  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน  ให้ชัดเจน 

      ๑.๒  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง/สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน  หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบ 
                                ตวัผู้ร้องเรียนได้ 
      ๑.๓  บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
    ๑)  การกระทำที่เป็นเหตุร้องเรียน 
                                ๒)  มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร 
                                ๓)  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล(ถ้ามี) 

 ๒.     ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อให้ 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลสามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 

               ๓.   ข้อร้องเรียน  ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ  มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย 
    ต่อเจ้าหน้าที่หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หรือบุคคลภายนอก 

๔.   เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความไม่ชอบธรรม  อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของ 
        เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

๕.   เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน 
   การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุ้ติเรื่อง หรือรับทราบข้อมูล 
    และเก็บเป็นฐานข้อมูล  

๖.   ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
   ๖.๑   คำร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจน 
                ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น และเพียงพอที่จะทำการสืบสวนต่อไปได้เป็นไป  
                ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

    ๖.๒   คำร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษา 
            หรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 

    ๖.๓   คำร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระ 
                        ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ 
                    หรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศึกษาธิการจังหวัดสตูล  

    ๖.๔   คำร้องเรียน  ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหวา่งบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจาก 
             หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของศึกษาธิการจังหวัดสตูลที่จะรบัไว้ 
   พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
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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 
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1. นางพิชญ์มาศ  ปะจู      ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
2.  นายอาณัติ   มีบุญ       ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
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