คู่มือการปฏิบตั งิ าน
การรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
๑. หลักการและเหตุผล
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ เ ริ่ ม
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่ห น่ว ยงานภาครั ฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการเข้ารับการประเมิน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานและให้นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
สาหรับเกณฑ์การประเมินของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการได้นาเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐
การป้ องกัน การทุจ ริ ต เป็ น การประเมิน หลั กฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งประเมินจากเอกสารและหลั กฐานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน มาเป็นกรอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในกรอบ
การประเมิ น ในครั้ ง นี้ มี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต รวมอยู่ ด้ ว ย
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงจัดทาคู่มือในการจัดการเรื่องดังกล่าวขึ้น
๒. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานศึกษาธิการภาค 2
เพื่อให้การบริหารระบบราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นไปด้วยความถูกต้อง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่การมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความคับข้องใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว
ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการรับแจ้งเบาะแสการกระทาการทุจริต หรือการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และหน่วยงานทางการศึกษา
ในการกากับ ดูแลของส านั กงานศึกษาธิการภาค 2 จึงจัดให้ มีงานรับเรื่องราวร้องเรี ยน และการร้องทุก ข์
ขึน้ ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เลขที่ 9 ถนนเทศปทุม ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

-2๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องเรียน และการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทาของเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบว่ามีพฤติการณ์ หรือ
การกระทาที่มิชอบ หรือปฏิบัติร าชการไม่ถูกต้อง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง การร้องเรียน
เกี่ยวกับการมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานทางการศึกษา
ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการ
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน และการร้องทุกข์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
มีขั้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สานักงาน ป.ป.ช.
๒. เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ ง
การร้องเรียนและร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็ นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4. เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และหน่วยงานทางการศึกษาในการกากับดูแล
๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ”หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 หรือผู้ที่มาขอรับ
บริการจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ
“ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ” หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของสานั กงานศึกษาธิการภาค 2 หรือ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป
“การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น” มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย น
และการร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คาชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การให้ข้อเสนอแนะ
การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย /การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน
และการร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์ /ทางจดหมายไปรษณีย์ / ช่องทางอื่น เช่น
ร้องผ่านมาทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มฯ
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ให้การบริการในวันเวลาราชการทุกวันทาการ

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ (ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์)
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนทางจดหมาย/ไปรษณีย์

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ตรวจพิจารณาและให้ความเห็น

รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการและเพื่อ
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศึกษาธิการภาค 2 พิจารณา

ยุติ

ยุติเรื่อง

ไม่ยุติ

ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

สิ้นสุดการดาเนินการ
แจ้งผู้ร้องเรียน หรือผู้ร้องทุกข์ทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 2581 1391 ต่อ 106

๔.ช่องทางอื่นๆ

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน และการร้องทุกข์ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
9.๑ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการร้องเรียน และการร้องทุกข์ และเป็นผู้รับเรื่องจากผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป
9.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบงานร้องเรียนและการร้องทุกข์
9.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงาน
จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
งานที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน /
ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทาง
แก้ไขปัญหา
ภายใน 3 วันทาการ

ร้องเรียนทางจดหมาย/
ไปรษณีย์

ทุกวันที่รับเรื่อง

ภายใน 3 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 2581 1391 ต่อ 106

ทุกวัน

ภายใน 3 วันทาการ

ร้องเรียนช่องทางอื่นๆ

ทุกวัน

ภายใน 5 วันทาการ

หมายเหตุ

-5๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑1.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน และการร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑1.๒ ทุ กช่อ งทางที่มี การร้อ งเรีย น เจ้า หน้ าที่ ต้องบัน ทึก ข้อ ร้องเรี ยนและการร้ องทุก ข์
ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียนและการร้องทุกข์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ แล้วประสานงาน
กับผู้ทคี่ รอบครองเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ตามความประสงค์
๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงาน / การทาหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องเรียน จัดทาบันทึกข้อเสนอความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ หรือพิจารณา
๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ให้ ดาเนิ นการประสานหน่ ว ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้อง หรือแนะนาให้
ผู้ร้องไปดาเนินการตามหน่วยงานให้ถูกต้องต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยมิชอบ หรือไม่ถูกต้อง ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
และเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ติดตามหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ในการกากับดูแล ทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งผลการดาเนินการ
ให้ทราบเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑4.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑4.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

-615. แบบฟอร์ม
ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์
เขียนที่ ..................................................
...................................................
วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ...............
เรื่อง ...................................................................................................................... ...............................................
เรียน ....................................................................................................................................................................
ด้วย ข้าพเจ้า ......................................................เกิดวันที่ .......เดือน...................พ.ศ............ ..
อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่ ..................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย.....................ถนน.....................ตาบล......................
อาเภอ..........................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ...................
ขอร้องเรียน /ร้องทุกข์เรื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ดาเนินการ / พิจารณา......................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เหตุผล ...................................................................................................................... ................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 แจ้งตอบรับว่าจะดาเนินการ/พิจารณาตาม
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของข้าพเจ้าไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น โดยข้าพเจ้าได้เก็บสาเนาหนังสือฉบับนี้ซึ่งได้
ดาเนินการลงรับทางธุรการเรียบร้อยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .................................................
(....................................................)
รับที่.............../......................
วันที่...............................เวลา.................น.
ผู้รับเรื่อง................................โทร..........................

-716 จัดทาโดย
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ถนนเทศปทุม ตาบลบางปรอก
อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12000
โทรศัพท์ 0 2581 1391 ต่อ 106
โทรสาร 0 2581 1395
www.reo2.moe.go.th

ภาคผนวก

-1แบบรายงานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ................
วัน เดือน ปี

เรื่อง / กิจกรรม

หน่วยงาน/ผู้ร้อง

การดาเนินงาน

หมายเหตุ

-2สถิติการร้องเรียน / ร้องทุกข์
ข้าราชการและลูกจ้าง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
รวม

ร้องเรียน

ร้องทุกข์

การทุจริตฯ

ผลการดาเนินงาน

คาสั่งสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ที่ 45 / ๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์
--------------------------------------------ด้วยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้
หน่ วยงานภาครัฐ ทุกหน่ว ยงานให้ความร่ว มมือและเข้าร่ว มการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะถูกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลและ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในตัวชี้วัดที่ 9 ได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการจัดทาข้อมูลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นตัวชี้วัดย่อยที่กาหนดให้มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ จริต
และก าหนดให้ มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดของตัวชี้วัดดังกล่าว จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการในเรื่องการร้องเรียนและร้องทุกข์ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
1. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
2. นายธนู ขวัญเดช

ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2
รองศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2

คณะทางาน
1. นางสาวพิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. นายบารุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ คณะทางาน
3. นายประโยชน์ มณีรัตน์
นิติกรชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
และเลขานุการ
มีหน้าที่ :
๑) รับเรื่องร้องเรียนทุกประเภท หรือร้องทุกข์ และเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
๒) สาหรับบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะกรณีที่มีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้งและเสนอความเห็น
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนินการอื่นใดตามดุลพินิจ
3) ดูแล . . .

-23) ดู แลและตรวจสอบในระบบเว็บ ไซต์ ช่ องทางการร้ องเรี ยนหรื อร้ อ งทุ กข์ ในแต่ ล ะวั น
ว่ามีเรื่องเข้าสู่ระบบหรือไม่ หากมีให้นาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ)
ศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2

