แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนกำกับ ดูแล
สนับสนุน ส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ องค์กรและบุคลำกรอื่น ๆ ที่จัดกำรศึกษำ
ภำคบั งคับ ให้ เป็ น ไปตำมนโยบำยและได้ม ำตรฐำนกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จึงเป็นเสมือนหน่วยงำนที่ให้ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรจัดกำรศึกษำ แก่หน่วยงำน
จัดกำรศึกษำต่ำง ๆ สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว ทั่วถึง มีคุณภำพและเป็นธรรม ตลอดจนบริหำรงำนโดย
องค์คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 9 กลุ่ม ๑ หน่วย และมีโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่มีขนำดใหญ่จึงมีโอกำสที่จะเกิดปัญหำข้อร้องเรียน
ต่ำง ๆ ได้ ฉะนั้น เพื่อให้สอดรับกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ( PMQA ) และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ( Good governance ) จึงได้มีกำรกำหนดกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริกำร ได้ทรำบถึงแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทรำบหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ต่ำง ๆ ในกำรร้องเรียน
๒. เพื่อให้ผู้รั บบริกำร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียนสำมำรถเข้ำใจ และมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้สอดรับกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ( PMQA )
คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย กำรสอบถำม กำรร้องขอข้อมูล
ผู้ร้อง หมำยถึง นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน คู่สัญญำ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
กลุ่ม/หน่วย หมำยถึง กลุ่มอำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มกฎหมำยและคดี และหน่วยตรวจสอบภำยใน

-2หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนนั้น
ผู้เ กี่ย วข้อ งในหน่ วยงาน หมำยถึ ง ผู้ อำนวยกำรส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำประถมศึก ษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ
ระดับข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรจำแนกระดับควำมสำคัญของเรื่องร้องเรียนออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ
ประเภท

1
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
คำชมเชย กำรสอบถำม
กำรร้องขอข้อมูล

2
เรื่องร้องเรียนที่ผู้รับเรื่องและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้
เอง

3
เรื่องร้องเรียนที่เจ้ำหน้ำที่
ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้

นิยาม

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
เดือดร้อน แต่ติดต่อมำเพื่อ แต่สำมำรถแก้ไขได้โดยเจ้ำหน้ำที่
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น
ในหน่วยงำน
คำชมเชย กำรสอบถำม
ข้อมูล และกำรร้องขอ
ข้อมูล

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน
ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้โดย
เร่งด่วน และมอบหมำยเรื่อง
ให้นิติกรหรือคณะกรรมกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนนั้น

ตัวอย่าง

กำรสอบข้อมูล กำรคัดถ่ำย กำรร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
สำเนำเอกสำรข้อมูลที่มี
พฤติกรรมกำรให้บริกำรของ
ผู้ร้องขอ
เจ้ำหน้ำที่ หรือกำรร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูล
ผิดพลำด

กำรร้องเรียนเกี่ยวกำรกระทำ
ผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ หรือ
กำรร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่
โปร่งใสในกำรขอวิทยฐำนะครู
หรือกรณีร้องเรียนกำรทุจริต
เงินอุดหนุนของโรงเรียน
เกินกว่ำ 15 วันทำกำร

ระยะเวลาใน ภำยใน 3 วันทำกำร
การจัดการ
เรื่อง
ร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

ตั้งแต่ 4 – 15 วันทำกำร

กลุ่ม/หน่วย เจ้ำของเรื่อง

นิติกร

-3ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๑ ก ำหนดหน้ ำ ที่ ข องเจ้ ำหน้ ำ ที่ผู้ รั บเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบจัด กำร
เรื่องร้องเรียน
๑.๒ พิจำรณำคุณสมบัติของบุคลำกร เพื่อกำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียน
๑.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้บุคลำกรทรำบ
๒. ช่องทางรับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทาง
ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง
ระยะเวลาดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อประสานกาทางแก้ไข
ผ่ำนสื่อสำธำรณะ

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน 1 วันทำกำร

ติดต่อด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน 1 วันทำกำร

ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน 1 วันทำกำร

โทรศัพท์

ทุกครั้งที่รับโทรศัพท์

ภำยใน 1 วันทำกำร

หนังสือ

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน 1 วันทำกำร
(นับแต่งำนสำรบรรณกลำงลงรับ)

3. การบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 ทุ ก ช่ อ งทำงที่ มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต้ อ งบั น ทึ ก
เรื่องร้องเรียนลงในแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน
๓.๒ กำรบันทึกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรถำม ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับเพื่อเป็นกำรยืนยันควำมถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน
๔. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
๔.๑ เรื่องร้องเรียนระดับ ๑ สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ทันที หรือกรณีผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถตอบปัญหำได้ หรือติดรำชกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้เพื่อแจ้งเจ้ำของเรื่องโดยตรง และ
ตอบกลับภำยใน ๓ วันทำกำร

-4๔.๒ เรื่องร้องเรียนระดับ ๒ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสนอผ่ ำน ผู้อำนวยกำรกลุ่ มนั้นๆ รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน ๑-๑๕ วันทำกำร
4.3 เรื่องร้องเรียนระดับ ๓ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็ จ จริ งเสนอผ่ ำนผู้ อำนวยกำรกลุ่ มนั้ น ๆ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้นที่ ก ำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มอบหมำยให้นิติกรดำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย โดยใช้ระยะเวลำในกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนเกินกว่ำ ๑๕ วันทำกำร
๕. การติดตามผลการดาเนินการ
ทุกระยะ ๖ เดือนเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละกลุ่ม/หน่วย สรุปรำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มนั้นๆ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ที่กำกับกลุ่มนั้นๆ เจ้ำหน้ำที่แต่ละกลุ่มส่งสรุปให้ กลุ่มอำนวยกำรกลุ่มรวบรวมเป็นข้อมูลจัดกำร
ข้อร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

ผู้ร้องเรียน

ผ่ำนสื่อสำธำรณะ

โทรศัพท์

หนังสือ

ผูร้ บั บันทึก

ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่

มาด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่

ผอ.กลุม่

ผอ.กลุม่

ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่

ผ่านเจ้าหน้าที่

บันทึกลงแบบฟอร์ม

รอง ผอ.สพป.ปข.1

ผอ.สพป.ปข.1

ตอบผูร้ อ้ งเรียน / ไกล่เกลีย่ / ยุติ

วินิจฉัย

ตอบผูร้ อ้ งเรียน / ไกล่เกลีย่ / ยุติ

ทบทวนในฝ่ ายบริหาร /แต่งตัง้

รายงานผลการ

กรรมการสืบหาข้อเท็จจริง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. .......................
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................................ ผู้ร้องเรียน
ที่อยู่ ............................ หมู่ที่ ............. ตำบล ........................................ อำเภอ .......................................................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .................................. หมำยเลขโทรศัพท์ ....................................
ร้องเรียนเรื่อง ..............................................................................................................................................
รายละเอียด
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(......................................................)
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
......................................................................................................................... ...........................................................
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ ....................................................
(...................................................)
เจ้ำหน้ำที่

