
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบ             
รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ และแนวทาง             
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

“ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด    
อย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั ่ง อย่างใดอย่างหนึ ่ง ซึ่ งมุ ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน             
หรือทรัพย์สินของราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้
หมายความถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม         
การรอ้งเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระทำตามที่ร้องเรียน 

“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีชื่อเรียก
อย่างอ่ืนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

“ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 
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ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
        3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
              3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                      (1) การกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
                      (2) การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
                      (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
                      (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
                      (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
              3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง

ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
        3.2 ข้อข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
              3.2.1 ชื่อและข้อมูลของผู้ร้องเรียน 
              3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
              3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 
              3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
              3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
              3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน 
              3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 

(ถ้ามี) เป็นต้น 
        3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
        3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม

และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู ้ร ้องเรียนทำเป็นหนังสือส่ งมายัง กลุ ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

        3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
        3.6 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
              3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
              3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริงหรือพยานหลักฐานที่เพียงพอ 
              3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
ข้อ 4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
        4.1 ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
        4.2 ร้องเรียนเป็นหนังสือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 12 เลขท่ี ๑๒/๑๓ หมู่ที่ ๒ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
        4.3 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ หรือ ๐๗๕-๓๔๕๐๕๐ ต่อ ๑๑๓  

หรือ 063-0810970 
        4.4 ร้องเรียนผ่านทางโทรสาร ๐๗๕-๓๔๓๕๗๕ 
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        4.5 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.sea12.go.th หรือ www.sea12.go.th/law 
หรือ https://forms.gle/diaQHb3Hdp1QzUqJ6 

        4.6 ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrt@sea12.go.th 
        4.7 ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

หรือ https://www.facebook.com/sea12NST/ 
        4.8 ร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื ่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น 

ข้อ 5 การดำเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
        5.1 เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาแล้วเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช เพ่ือมอบหมายบุคคลให้ดำเนินการตามข้อร้องเรียน 

        5.2 ให้บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนกว่าจะได้ข้อยุติ และ
ให้กลุ่มกฎหมายและคดีเร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 

        5.3 เมื ่อบุคคลซึ ่งได้ร ับมอบหมายดำเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว                      
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งผลการดำเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วัน
ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น 

        5.4 ให้กลุ ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที ่จัดทำรายงานเกี ่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ
ปีงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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รหัสคิวอาร์ (QR Code) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

   
QR Code  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

www.sea12.go.th  

QR Code  
กลุ่มกฎหมายและคดี 

www.sea12.go.th/law 

QR Code  
แบบร้องเรียนร้องทุกข์ 

https://forms.gle/diaQHb3
Hdp1QzUqJ6 

 


