
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการจัดการและแนวทางปฏิบัติ

เรื่องรองเรียนการทจุริต 

และประพฤติมิชอบ 

กลุมกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 
 

คํานํา 

 

 มาตรการจัดการและแนวทางปฏิบัติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทําข้ึน

เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและบุคคลท่ัวไปใชเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรณีอ่ืนๆ ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ หรือสถานศึกษาภายในสังกัด เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว มีมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

รวมท้ังเกิดความโปรงใสบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน    

 กลุมกฎหมายและคดีหวังเปนอยางยิ่งวา คูมาตรการจัดการและแนวทางปฏิบัติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีไดจัดทําข้ึนในครั้งนี้ จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน และบุคคลท่ัวไปไดใชศึกษาหาความรูหรือ

นําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงคดังกลาวตอไป 

   

   กลุมกฎหมายและคดี 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  พฤษภาคม ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

  มาตรการจัดการและแนวทางปฏิบัติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ 

 ๑.  คําจํากัดความ ๑ 

 ๒.  กลุมงานและเจาหนาท่ีท่ีเปนผูรับผิดชอบรับเรื่อง หรือดําเนินการเรื่องรองเรียน ๑ 

 ๓.  ชองทางการรองเรียน  ๒ 

 ๔.  รายละเอียดหนังสือรองเรียน ๒ 

 ๕.  ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน ๒ 

 ๖.   มาตรการคุมครองผูรองและพยาน ๓ 

 ๗.   มาตรการคุมครองผูถูกรองเรียนกลาวหา  ๔ 

 ๘.   แบบคํารองเรียน/รองทุกข ๕ 

 ๙.   แบบรับคํารองเรียน/รองทุกข ๖ 

................................................................ 

 

ภาคผนวก 
  - ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ 

 - ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เรื่อง มาตรการปองกันการรับ

สินบนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 - ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช

ดุลพินิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 - รายชื่อคณะผูจัดทําคูมือฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการจัดการและแนวทางปฏิบัติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เพ่ือ 

ตอบสนองความต องการของประชาชน ใหเกิดความผาส ุกและความเปนอยูท่ีด ีของประชาชน เก ิดผลส ัมฤทธิ์ 

ต องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ียุงยากเกินความ

จําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ประกอบกับนโยบายการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มีพันธกิจในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

ยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการท ุจร ิตทั้งระบบให ม ีมาตรฐานสากล ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ มีมาตรฐานในการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถรับฟงขอรองเรียนจากผูขอรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสาธารณชนเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม  

แกไขปญหาขอรองเรียนทันตอเหตุการณและใหเสร็จสิ้นไปอยางรวดเร็ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ จึงกําหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ 

รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปรับทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน ดังนี้  

๑. คําจํากัดความ 

  ผูร องเร ียน หมายถ ึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พน ักงานราชการ ล ูกจ าง ของ 

หนวยงานราชการ  น ักเรียน  ผ ูปกครอง  ประชาชนท ั่วไป  และหนวยงานต างๆของรัฐ 

  ผู ขอร ับบร ิการ หมายถ ึง  ข าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พน ักงานราชการ ล ูกจ าง 

ของหนวยงานราชการ  น ักเรียน  ผ ูปกครอง  ประชาชนท ั่วไป  และหนวยงานต างๆของรัฐ 

  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หมายถึง  นิติกร หรือเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบ

ดําเนินการจัดการขอรองเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๙ 

  ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบหรือความเดือดรอนเสียหาย ท้ังทางบวกและ

ทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจากการดําเนินการของสถานศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนกลาวหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ ลูกจางของหนวยงานราชการ วาไดมีพฤติการณทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระทําการอ่ืนใดอันเปน

ความผิดวินัย หรือมีพฤติการณอันไมเหมาะสมตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือเปนความผิดตอกฎหมาย 

๒. กลุมงานและเจาหนาท่ีท่ีเปนผูรับผิดชอบรับเรื่อง หรือดําเนินการเรื่องรองเรียน  

  กลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

  สถานท่ีตั้ง ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

๖๕๐๐๐ โทรศัพทใชติดตอ ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๔  

 



๒ 

  

  เจาหนาท่ีผูรับเรื่องรองเรียน 

  ๒.๑ ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

  ๒.๒ นายสวิท    ชัยอํานาจ  ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ 

  ๒.๓ นางสาวพจนศศิ  ปูซ้ึง  ตําแหนง พนักงานราชการ 

๓. ชองทางการรองเรียน  

   ผูท่ีประสงคจะรองเรียนสามารถดําเนินการรองเรียนไดดวยชองทางดังนี้  

  ๓.๑ รองเรียนดวยตนเอง โดยรองเรียนไดท่ีกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

  ๓.๒ รองเรียนเปนหนังสือ 

   - สงท่ีตูรับเรื่องรองเรียน (ตูแดง) ติดตั้งอยูท่ีบริเวณเยื้องและใกลกับหองเจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัย (ดานทิศเหนือ) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

   - สงทางไปรษณีย  ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ 

ท่ีอยู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตําบลทาทอง 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

  ๓.๓ รองเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดท่ี e-mail : theera2513@gmail.com  

  ๓.๔ รองเรียนสายตรงทางโทรศัพทหมายเลข ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๔ 

  ๓.๕ รองเรียนทางโทรสารหมายเลข ๐๕๕๒๖๗๒๓๔ 

  ๓.๖ รองเรียนทางออนไลน เมนู “ชองทางรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เว็บไซด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

ภาพชองทางรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 



 

๓ 

 

๔. รายละเอียดหนังสือรองเรียน 

  ผูท่ีประสงคจะรองเรียนจะตองใชถอยคําท่ีสุภาพและระบุรายละเอียดในหนังสือรองเรียนดังนี้ 

  ๔.๑ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดของผูรองเรียน  

  ๔.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนง และสังกัดของผูถูกรองเรียน 

  ๔.๓ บรรยายพฤติการณหรือการกระทําของผูถูกรองเรียน อันเปนเหตุใหมีการรองเรียน พรอมท้ัง

ระบุพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอรองเรียนดังกลาว 

  ๔.๔ กรณีรองเรียนโดยไมเปดเผยชื่อ-สกุลจริง ถือวาเปน "บัตรสนเทห” จะตองระบุพยาน 

หลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงได สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ จึงจะรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณาตอไป 

๕. ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน 

  ๕.๑ เม่ือเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนแลว จะพิจารณาดําเนินการและสรุปขอมูลจากหนังสือ

รองเรียนและพยานหลักฐานในเบื้องตน เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 

อุตรดิตถ เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป ดังนี้ 

   ๑.) กรณีเปนเรื่องรองเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ใหสง

เรื่องใหสถานศึกษานั้น ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงและจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวตามอํานาจหนาท่ี 

   ๒.) กรณีเปนเรื่องรองเรียนผูอํานวยการสถานศึกษา หรือขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงตอไป  

   ๕.๒ ใหเจาหนาท่ีท่ีรับเรื่องรองเรียนพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องหลักเกณฑ

และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ

ขาราชการวากระทําผิดวินัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)  และมาตรการใหความคุมครองพยานหรือ

ผูใหขอมูลในการตรวจสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ (ตามหนังสือสํานักเลขธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)  

  ๕.๓ ระยะเวลาจัดการเรื่องรองเรียน 

   ๑.) ไมเกิน ๓ วัน   สําหรับกรณีขอเท็จจริงท่ีไมยุงยาก เจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหาได 

    ๒.) ไมเกิน ๗ วัน   สําหรับกรณีขอเท็จจริงท่ีมีประเด็นความยุงยากเล็กนอย 

   ๓.) ไมเกิน ๓๐ วัน สําหรับกรณีขอเท็จจริงท่ีมีประเด็นความยุงยากและสลับซับซอนมาก 

  ๕.๔ การดําเนินการหลังจากพิจารณาเรื่องรองเรียน 

   ๑.) กรณีเรื่องรองเรียนไมมีมูล ใหเจาหนาท่ีเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ หรือผูอํานวยการสถานศึกษา พิจารณาสั่งยุติเรื่อง  

 

 

 



 

๔ 

 

   ๒.) กรณีเรื่องรองเรียนมีมูล ใหเจาหนาท่ีเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ หรือผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัยตามแตละกรณีความผิด ดังนี้ 

     - กรณีมีมูลความผิดวินัยไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามอํานาจ

หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๐ แลว

รายงานการดําเนินการทางวินัยตามลําดับชั้นตอไป  

    -กรณีมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงใหรายงานผูบังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องให

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง แลวรายงานการ

ดําเนินการทางวินัยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

  ๕.๕ กรณีดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนเสร็จสิ้นแลว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ จะไดแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนรับทราบขอมูลดังกลาวตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุต ิ ไมยุติ 

๑.รองทุกข/รองเรียนดวยตนเอง 
 

กลุมกฎหมายและคดีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ รบัเรื่องรองเรียน 

2.รองทุกข/รองเรียนผานเว็บไซด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ชองทางรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. รองทุกข/รองเรยีนทางโทรศัพท 

๐๖๒ ๓๑๐ ๙๐๗๔ 

๔. รองเรียนทาง

โทรสาร 

5. รองเรียนผาน E-Mail สํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกพิษณุโลก อุตรดิตถ 

(E-Mail : theera2513@gmail.com) 

6. รองเรียนทางไปรษณียสงหนังสือ 
มาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ  
ถนนเล่ียงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตําบลทาทอง  
อําเภอเมือง  จังหวัดพษิณุโลก  65000 

 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

(๑๕ วัน) 

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ ดําเนินการ 
ตามมติ กศจ. 

ยุติแจงเรื่องผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ 

ไมยุติ นําเสนอ กศจ. 
พิจารณาขอรองเรียน 

สิ้นสุดการดําเนนิการ รายงานผลใหผูบริหาร 
แจงผูรองเรียน/รองทุกข ทราบ 



๖ 

 

๖. มาตรการคุมครองผูรองและพยาน 

  ๖.๑ การพิจารณาขอรองเรียนใหกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูเก่ียวของตามระเบียบวาดวย

การรักษาความล ับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส งเรื่องให หน วยงานพ ิจารณานั้น ผ ู ให ข อม ูลและผ ู ร อง 

อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปนความลับทางราชการ 

หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคล

แนนอนเท าน ั้น 

   การแจ งเบาะแสผ ูมีอิทธิพลต องปกป ิดช ื่อและที่อยู ผ ู ร อง หากไม ปกป ิดชื่อท่ีอยู ของผ ู ร อง

จะต องแจ งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการ

ตามสมควร เพ่ือคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวนอยาใหตองรับภัยหรือความ

ไมเปนธรรมท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ ผูถูกกลาวหา 

จะต องค ุมครองท ั้งฝายผ ูรองและผ ูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไม ได ผ านกระบวนการตรวจสอบข อเท ็จจร ิงและอาจ

เปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอให

ปกป ิดหรือไมประสงค ใหเปดเผยช ื่อผ ูรองเรียน หนวยงานต องไม เป ิดเผยชื่อผ ู ร องให หน วยงานผ ู ถ ูกร องทราบ 

เนื่องจากผ ูรองอาจจะได รับความเด ือดรอนตามเหต ุแห งการรองเรียนน ั้นๆ 

  ๖.๒ เม่ือมีการร องเรียน ผ ูรองและพยานจะไมถูกดําเนินการใดๆ ท ี่กระทบต อหนาท ี่การงานหรือ

การดํารงชีวิต หากจําเปนตองมีการดําเนินการใดๆ เชน  การแยกสถานที่ทํางานเพื่อปองกันมิใหผูรอง พยาน และ ผ ูถูก

กล าวหาพบปะกัน เป ็นต น ต องได รับความยินยอมจากผ ูรองและพยาน 

  ๖.๓ ขอรองขอของผ ูเส ียหาย ผ ูรอง หรือพยาน เช น การขอยายสถานท่ีทํางาน หรือวิธีการในการ 

ปองกันหรือแกไขป ัญหา ควรได รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน วยงานท ี่รับผ ิดชอบตามความเหมาะสม 

  ๖.๔ ให ความค ุมครองผ ูรองเรียนหรือพยานไมใหถ ูกกล ั่นแกล ง 

 

๗. มาตรการค ุมครองผูถ ูกร องเร ียน 

  ๗.๑ ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ดังนั้น เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบตองใหความเปนธรรมกับผูถูกกลาวหา และตองใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนท่ัวไป 

เนื่องจากอาจเกิดจากการกลั่นแกลง หรือการรองเรียนเท็จ 

  ๗.๒ ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังใหไดรับสิทธิในการ

แสดงเอกสารพยานหลักฐานแกขอรองเรียนกลาวหาดังกลาว 

 

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

 

 

 

 



๗ 

แบบคํารองเรียน/รองทุกข 

ที่................................................... 

วันท่ี............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง..................................................................................... 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ขาพเจ าช ื่อ ......................................  นามสกุล .................................................  อายุ......................ป 

อยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี ......... ตําบล ............................. อําเภอ .................................. จังหวัด .................. 

โทรศัพท ..................................... อาชีพ .......................................... ตําแหนง .................................................. 

บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/อ่ืนๆ(ระบุ)....................................... เลขท่ี ................................................. 

วันท่ีออกบัตร ....................................... วันท่ีบัตรหมดอายุ ............................................. 

มีความประสงค ขอรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๙ 

พิจารณาดำเนินการ/ชวยเหลือ/แกไขปญหา ในเรื่อง .......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้ ............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 



๘ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
ขาพเจ า ขอส งเอกสารหล ักฐานประกอบการรองเรียน/รองท ุกข(ถามี)  ด ังน ี้ 

1) ................................................................................................................ จํานวน ..................... ฉบับ 

2) ................................................................................................................  จํานวน  .................. ฉบบ ั 

3) ................................................................................................................ จำนวน ..................... ฉบับ 

4) ................................................................................................................  จํานวน  .................. ฉบบ ั 

ขาพเจาขอรับรองวาขอรองเรียน/รองทุกขดังกลาวขางตนเปนความจริง  และหากเปนการรองเรียน/ 

รองทุกขอันเปนเท็จ หรือไมมีมูลความจริงและเปนคํารองท่ีไมสุจริต ขาพเจายินดีรับผิดตามกฎหมายตอไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

(................................................) 

ผ ูรองเรียน/รองท ุกข 

 

 



๙ 

ใบร ับคําร องเร ียน/ร องทุกข 

ที่................................................... 

วันท่ี............  เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง แจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เรียน    .......................................... ผ ูรองเรียน/รองท ุกข 

 
    ตามท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกข ตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

เม่ือวันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............  เก่ียวกับเรื่อง.................................................................. 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  น ั้น 

                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ได รับเรื่องรองเรียน/รองท ุกขของ

ท านไวเพ่ือดําเนินการเรียบรอยแล ว เม่ือวันท่ี ............ เดือน ...................... พ.ศ..................... 

 จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)..................................... เจาหนาท่ีรับเรื่อง 

            (...................................) 

       

       

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

....................................................... 

 เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับแนวทางการทํางานปองกันการทุจริตในเชิง

รุกขององคกร สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตภายในองคกร โดยปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมถือเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสรางความเสียหายตอหนวยงานและประเทศชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม อันจะเปนการสรางการตระหนักการรับรูใหแกบุคลากรทาง

การศึกษา และสนับสนุนนโยบายการปองกันการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพ่ือใหมีการกําหนดมาตรการในการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมมีความชัดเจนแนนอน สามารถเผยแพรใหบุคคลท่ัวไปรับทราบอยางเปดเผยและโปรงใส  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ จึงขอประกาศกําหนดใชมาตรการปองกันการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 

อุตรดิตถ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเพ่ือใหประชาชน

ท่ัวไปไดรับทราบ ดังมาตรการแนบทายประกาศฉบับนี้  

    ประกาศ ณ วันท่ี     ๙   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุดเขต  สวยสม) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 



 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

.................................................................................................................. 

 

๑.วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับแนวทางการทํางานปองกันการทุจริตในเชิงรุกของ

องคกร สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตภายในองคกร โดยปญหาการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน

กับผลประโยชนสวนรวมถือเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสรางความเสียหายตอหนวยงานและประเทศชาติ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดจัดทํามาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวม อันจะเปนการสรางการตระหนักการรับรูใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และสนับสนุนนโยบายการปองกันการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ความหมาย  

 “ผลประโยชนทับซอน”หมายถึง ผลประโยชนของสวนรวมแตซอนเรนหรือปดบังไวซ่ึงผลประโยชน

ของสวนบุคคล ซ่ึงผลประโยชนดังกลาวมีความขัดแยงกัน (Conflict of interest) ระหวางผลประโยชนของสวน

ตนและผลประโยชนของสวนรวม หมายความวา บุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการกิจการเพ่ือประโยชน

สวนรวมไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท ท่ีมีผลประโยชนสวนตัวมากเขามาเก่ียวของทําใหมี

ผลตอการตัดสินใจหรือมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลตอประโยชน

สวนรวม 

๓. หลักกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๓.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด ๖ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 ๓.๒ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔  

๔. พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 

 ๑.) หาประโยชนใหตนเอง หรือการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําให

เครือญาติหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

 ๒.) รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานเก่ียวกับการงานบุคคลรับ

เรื่อง โอน ยาย สอบแขงขัน สอบคัดเลือก แลวรับของกํานัลจากเขาเหลานั้น 

 

/ ๓.) ใชอิทธิพล..... 

 



-๒- 

 

 ๓.) ใชอิทธิพลเปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด

ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

 ๔.) ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ

ทํางานสวนตัว 

 ๕.) ใชขอมูลลับของทางราชการไปเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือ

ประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

 ๖.) การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู 

 ๗.) การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

๕. แนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและขอหาม

ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะเจาหนาท่ีในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือปองกันการมี

ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

 ๑.) ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเครงครัด 

 ๒.) เจาหนาท่ีตองไมอาศัยตําแหนงแสวงหาประโยชนใดๆ ใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 ๓.) เจาหนาท่ีตองไมอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาท่ีรับ เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดๆ ใหแก

ตนเองและผูอ่ืน 

 ๔.) เจาหนาท่ีตองไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการใหของขวัญของกํานัลหรือผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงิน

และประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

 ๕.) เจาหนาท่ีตองไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการชวยเหลือญาติมิตรหรือพวกพองใหไดรับการบรรจุแตงตั้ง

ในตําแหนงใดๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๖.) หามเจาหนาท่ีนําทรัพยสินใดๆ ของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 

 ๗.) หามเจาหนาท่ีใชเวลาราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิใชงานราชการ 

 ๘.) หามเจาหนาท่ีใชขอมูลความลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชนแกตน หรือผูอ่ืน 

 ๙.) หามเจาหนาท่ีกระทําการใดๆ อันเปนการเบียดบังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินหรือผลประโยชน  อ่ืน

ใดของผูใตบังคับบัญชา 

 ๑๐.) หามผูบังคับบัญชาเรียกเก็บเก็บคาใชจายใดๆ จากผูใตบังคับบัญชาในการจัดหาของขวัญตาม

ประเพณีนิยม หรือวาระตางๆ แกผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา 

 ๑๑.) ในกรณีท่ีมีการรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมายหรือโดย 

ธรรมจรรยาจากผูใดในแตละโอกาสท่ีมีมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือ 

 
/ ประโยชน..... 

 
 



-๓- 
 
ประโยชนดังกลาวนั้นไว ใหเจาหนาท่ีผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานโดยทันที โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีไดกําหนดแนวทางในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ  

๖. การแจงเบาะแส/รองเรียนพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 

 กรณีพบเห็นวาเจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีพฤติกรรม
การปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีเชื่อไดวาอาจมีผลประโยชนทับซอน ใหผูพบเห็นเจาหนาท่ีผูมีพฤติกรรมดังกลาวสามารถ
แจงเบาะแส หรือรองเรียนไดท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดท่ี

ชองทางดังนี้  

 -รองเรียนเปนหนังสือระบุท่ีอยู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ถนนเลี่ยง

เมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐  

 -รองเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดท่ี e-mail : theera2513@gmail.com   

 -รองเรียนทางโทรศัพทหมายเลข ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๔  

 -รองเรียนชองทาง“รองเรียนการทุจริตออนไลน”เว็บไซต https://www.sec-plkutt.go.th/index6501.html 

๗. มาตรการการลงโทษ 

 ๑.ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 

อุตรดิตถ ท่ีฝาฝนมาตรการนี้ หรือไมปฏิบัติตามใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตามควรแกกรณี 

 ๒.ในกรณีผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย จนเปนเหตุใหเจาหนาท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการนี้ 

ใหถือวาผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีนั้นมีสวนรวมรูเห็น หรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาวดวย และให

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปดําเนินการทางวินัยแกผูบังคับบัญชานั้นดวย 

 ๓. ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

วงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอ่ืนใหผูบังคับบัญชารายงานผูบังคับบัญชาเหนือ

ข้ึนไปตามลําดับชั้น เพ่ือแจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

..................................................................................... 
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

เรื่อง มาตรการปองกันการรับสินบนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

....................................................... 

 ตามท่ีรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.

๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีสรางผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหาย

ตอประเทศชาติอยางรุนแรง โดยรัฐบาลไดใหทุกหนวยงานถือเปนนโยบายสําคัญและเปนวาระแหงชาติ ท่ีทุกภาค

สวนจะตองนําไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีหนาท่ีในการบริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ ไดเล็งเห็นความสําคัญนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกภารกิจตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความโปรงใส เปนธรรม 

ตรวจสอบได และปลอดจากการเรียก รับสินบนอันถือเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงไดประกาศกําหนด

มาตรการปองกันการรับสินบนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ดังนี้ 

 ๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามมาตรการนี้ และตองดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด

ไวอยางเครงครัด โดยไมเขาไปเก่ียวของกับการเรียก รับหรือใหสินบนไมวาทางตรงหรือทางออมทุกกรณี 

 ๒. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ตองไมอาศัยตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนใดๆ โดยมิชอบดวยกฎหมายใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

 ๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ตองไมเรียกรอง จัดหาหรือรับสินบน เพ่ือประโยชนสวนตนหรือประโยชนของหนวยงาน รวมท้ัง

ประโยชนของผูท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในลักษณะอ่ืนใดดวย  

  ๔. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ตองไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการเรียก รับ ใหของขวัญของกํานัลหรือผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและ

ประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ การจัดซ้ือหรือ

จัดจาง หรือจัดหาพัสดุครุภัณฑ รวมท้ังกรณีอ่ืนใดทุกกรณี  

 

/ ๕. ขาราชการครู...... 

 

 



-๒- 

 

 ๕. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ  ตองถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีไดกําหนดแนวทาง

ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐเชน กรณีมีการรับของขวัญ ทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยาจากผูใดในแตละโอกาสท่ีมีมูลคา  เกิน ๓,๐๐๐ 

บาท ใหเจาหนาท่ีผูนั้นรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะ

อนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว ใหเจาหนาท่ีผูนั้นสงมอบทรัพยสินให
หนวยงานโดยทันที เปนตน 
 ๖. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ตองไมดําเนินการในลักษณะเปนการเรี่ยไร หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรโดยผิดกฎหมาย อัน

เปนการฝาฝนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ เวนแตจะไดดําเนินการ

โดยชอบตามกฎหมายดังกลาวแลว  

 ๗. กรณีผูใดพบเห็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเขาขายการรับสินบนจะตองรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือสามารถรองเรียนไดท่ีชองทางรองเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ  

 ๘. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถท่ีฝาฝนมาตรการนี้ หรือไมปฏิบัติตามใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นตามควรแกกรณี และให
นําผลการดําเนินการไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผูนั้น และหากพบวามีมูลความผิดทางอาญา หรือ
ฝาฝนกฎหมายอ่ืน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

 จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุดเขต  สวยสม) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 



 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

....................................................... 

 เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ เปนไปตามหลักธรรมภิบาล และดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงเสริมใหมีการ

ตรวจสอบการใชดุลพินิจในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการไดอยางเปนธรรมและมีความโปรงใส อันเปนการ

สนับสนุนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการพัฒนาและ

ยกระดับแนวทางการทํางานปองกันการทุจริตในเชิงรุกองคกร และสรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต

ภายในองคกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงขอประกาศใชมาตรการตรวจสอบ

การใชดุลพินิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

 ๑. มาตรการตรวจสอบกอนการใชดุลพินิจ  

  ๑.๑ ในการปฏิบัติงานใหทุกกลุมงานในสังกัดจัดทําคูมือ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติงานตามท่ี

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดไว โดยจัดใหมีการเผยแพรคูมือ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติงานดังกลาว

อยางเปดเผย รวมท้ังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการโดยยึดถือคูมือ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติงาน

ตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดไวอยางเครงครัดดวย  

  ๑.๒ กอนการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงใหครบถวนชัดเจน 

กรณีเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาพบวาขอเท็จจริงยังไมครบถวน ใหรีบดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงในประเด็นท่ี

ไมสมบูรณ เพ่ือนําเสนอกอนการใชดุลยพินิจอีกครั้งโดยดวน 

  ๑.๓ การเสนอเรื่องเพ่ือใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีจะตองมีขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ     อยาง

ครบถวนชัดเจน ขอกฎหมายท่ีอางอิง ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ ท้ังนี้ใหถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และตามกฎหมายในเรื่องท่ีเก่ียวของนั้น 

  ๑.๔ การเสนอเรื่องเพ่ือใชดุลพินิจจะตองมีการเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในสายงาน

การบังคับบัญชา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบดังกลาว เพ่ือตรวจสอบและทบทวนการใชดุลพินิจ หาก

พบวามีความเห็นท่ีแตกตางกัน ใหรีบดําเนินการสงเรื่องคืนเพ่ือทบทวนเรื่องท่ีเสนอ หรือใหทําบันทึกความเห็น

ทักทวงการใชดุลพินิจในเรื่องนั้นไวแลวแตละกรณี ท้ังนี้เพ่ือใหการพิจารณาใชดุลพินิจดังกลาวเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย และเกิดประโยชนตอทางราชการอยางสูงสุด 

 

/ ๒. มาตรการตรวจสอบ.... 

 



- ๒ - 

 

 ๒. มาตรการตรวจสอบหลังการใชดุลพินิจ 

  ๒.๑ หลังจากท่ีเจาหนาท่ีไดใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว กรณีท่ีดุลพินิจดังกลาวเปน

คําสั่งทางปกครองตามกฎหมายปกครอง เจาหนาท่ีจะตองแจงสิทธิตางๆ ท่ีมีตามกฎหมาย เชน สิทธิในการอุทธรณ 

หรือการรองทุกข เพ่ือขอใหมีการพิจารณาทบทวนหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตละกรณี  

  ๒.๒ กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจพบดวยตนเองวามีการใชดุลพินิจสั่งการ อนุมัติหรืออนุญาตเรื่องใดไม

ถูกตองหรือมีขอผิดพลาดโดยมิไดเปนการกระทําโดยเจตนา ใหเจาหนาท่ีรีบเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาทบทวน

ดุลพินิจในประเด็นขอผิดพลาดดังกลาวเพ่ือพิจารณาทบทวนและสั่งการตอไป 

  ๒.๓ กรณีตรวจพบวาเจาหนาท่ีในสังกัดไดเสนอเรื่องเพ่ือใชดุลพินิจอันเปนเท็จเชน มีขอเท็จจริง 

หรือการอางอิงขอกฎหมายไมถูกตอง โดยมีเจตนาทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ใหถือวาการกระทําดังกลาวเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรง   

    ประกาศ ณ วันท่ี   ๙   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุดเขต  สวยสม) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 



 

 

คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๑. นายสุดเขต สวยสม  

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๒. นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  

  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๓. นายสิงหเพชร  สุทธ ิ

  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๔. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ 

  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 ๕. นายสวิท  ชัยอํานาจ 

  นิติกรปฏิบัติการ 

 ๖. นางสาวพจนศศิ  ปูซ้ึง 

  พนักงานราชการ 
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