
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ ์เขต ๑ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนก ำกับ ดูแล
สนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ องค์กรและบุคลำกรอ่ืน ๆ ที่จัดกำรศึกษำ
ภำคบังคับ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงเป็นเสมือนหน่วยงำนที่ให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรจัดกำรศึกษำ แก่หน่วยงำน     
จัดกำรศึกษำต่ำง ๆ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว ทั่วถึง มีคุณภำพและเป็นธรรม ตลอดจนบริหำรงำนโดย
องค์คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 9 กลุ่ม ๑ หน่วย และมีโรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 118  โรงเรียน เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่มีขนำดใหญ่จึงมีโอกำสที่จะเกิดปัญหำข้อร้องเรียน    
ต่ำง ๆ ได้ ฉะนั้น เพ่ือให้สอดรับกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ( PMQA ) และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ( Good governance ) จึงได้มีกำรก ำหนดกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ขึ้น 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริกำร ได้ทรำบถึงแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทรำบหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ต่ำง ๆ ในกำรร้องเรียน  
๒. เพ่ือให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียนสำมำรถเข้ำใจ และมีควำมเชื่อมั่น                 

ในกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. เพ่ือจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้สอดรับกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ( PMQA )  

ค าจากัดความ  
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค ำชมเชย กำรสอบถำม กำรร้องขอข้อมูล  
ผู้ร้อง หมำยถึง นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน คู่สัญญำ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ที่มีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

กลุ่ม/หน่วย หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กลุ่มกฎหมำยและคด ีและหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนนั้น  
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ  

ระดับข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรจ ำแนกระดับควำมส ำคัญของเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 2 3 

ประเภท ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น        
ค ำชมเชย กำรสอบถำม       
กำรร้องขอข้อมูล 

เรื่องร้องเรียนที่ผู้รับเรื่องและ
เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้
เอง 

เรื่องร้องเรียนที่เจ้ำหนำ้ที ่       
ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ 
 

นิยาม ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
เดือดร้อน แต่ติดต่อมำเพ่ือ
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น   
ค ำชมเชย กำรสอบถำม
ข้อมูล และกำรร้องขอ
ข้อมูล  

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน      
แต่สำมำรถแก้ไขได้โดยเจ้ำหนำ้ที ่
ในหน่วยงำน  
 

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน
ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้โดย
เร่งด่วน และมอบหมำยเรื่อง
ให้นิติกรหรือคณะกรรมกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนนั้น  

ตัวอย่าง กำรสอบข้อมูล กำรคัดถ่ำย
ส ำเนำเอกสำรข้อมูลที่มี   
ผู้ร้องขอ  

 

 

กำรร้องเรียนที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ หรือกำรร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูล      
ผิดพลำด   

กำรร้องเรียนเกี่ยวกำรกระท ำ
ผิดวินัยของเจ้ำหนำ้ที่ หรือ
กำรร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่
โปร่งใสในกำรขอวิทยฐำนะครู 
หรือกรณีร้องเรียนกำรทุจริต
เงินอุดหนุนของโรงเรียน  

ระยะเวลาใน
การจัดการ

เรื่อง
ร้องเรียน 

ภำยใน 3 วันท ำกำร ตั้งแต่ 4 – 15 วันท ำกำร เกินกว่ำ 15 วันท ำกำร 

 

 

ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม/หน่วย เจ้ำของเรื่อง นิติกร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑.๑ ก ำหนดหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำร          
เรื่องร้องเรียน  

๑.๒ พิจำรณำคุณสมบัติของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียน  

๑.๓ จดัท ำค ำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้บุคลำกรทรำบ 

๒. ช่องทางรับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน    

เพื่อประสานกาทางแก้ไข 

ผ่ำนสื่อสำธำรณะ ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร 

ติดต่อด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร 

ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร 

โทรศัพท์ ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์ ภำยใน 1 วันท ำกำร 

หนังสือ ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร                             
(นับแต่งำนสำรบรรณกลำงลงรับ) 

 

  3. การบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.1 ทุกช่องทำงที่มี เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้ ำหน้ำที่ต้องบันทึก                  
เรื่องร้องเรียนลงในแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน  

๓.๒ กำรบันทึกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรถำม ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท ์ส ำหรับติดต่อกลับเพ่ือเป็นกำรยืนยันควำมถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน  

๔. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  
   ๔.๑ เรื่องร้องเรียนระดับ ๑ สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ทันที หรือกรณีผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถตอบปัญหำได้ หรือติดรำชกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้เพ่ือแจ้งเจ้ำของเรื่องโดยตรง และ  
ตอบกลับภำยใน ๓ วันท ำกำร 
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   ๔.๒ เรื่องร้องเรียนระดับ ๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้นๆ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน ๑-๑๕ วันท ำกำร 
   4.3 เรื่องร้องเรียนระดับ ๓  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้นๆ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑  ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  มอบหมำยให้นิติกรด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย โดยใช้ระยะเวลำในกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนเกินกว่ำ ๑๕ วันท ำกำร 

๕. การติดตามผลการดาเนินการ  
  ทุกระยะ ๖ เดือนเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละกลุ่ม/หน่วย  สรุปรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนั้นๆ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ที่ก ำกับกลุ่มนั้นๆ เจ้ำหน้ำที่แต่ละกลุ่มส่งสรุปให้ กลุ่มอ ำนวยกำรกลุ่มรวบรวมเป็นข้อมูลจัดกำร        
ข้อร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียน 

ผ่ำนสื่อสำธำรณะ ลงทะเบียน/เจา้หนา้ที ่ ผอ.กลุม่ 

มาดว้ยตนเอง หนงัสอื ผ่านเจา้หนา้ที ่

เจา้หนา้ที ่ ผูร้บับนัทกึ ลงทะเบียนเจา้หนา้ที ่ บนัทกึลงแบบฟอรม์ 

ผอ.กลุม่ รอง ผอ.สพป.ปข.1 

ตอบผูร้อ้งเรยีน / ไกลเ่กลีย่ / ยตุิ 

ตอบผูร้อ้งเรยีน / ไกลเ่กลีย่ / ยตุิ 

 

ทบทวนในฝ่ายบรหิาร /แตง่ตัง้

กรรมการสบืหาขอ้เท็จจรงิ 

รายงานผลการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

ผอ.สพป.ปข.1 

วินิจฉยั 

 โทรศพัท ์



แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ....................... 

 ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................................ ผู้ร้องเรียน 

ที่อยู่ ............................ หมู่ที่ ............. ต ำบล ........................................ อ ำเภอ ....................................................... 

จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. หมำยเลขโทรศัพท์ .................................... 

 ร้องเรียนเรื่อง .................................................................................................................................... .......... 

 รายละเอียด
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ลงชื่อ ........................................................ 

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

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

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

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

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

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ลงชื่อ .................................................... 

(...................................................) 
                                                                                            เจ้ำหน้ำที ่

 


