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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คํานํา 

กลุ มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ไดเล็งเห็น

ความสำคัญในดานคุณธรรมและความโปรงใส เพื ่อใหเกิดความเปนธรรมาภิบาลในหนวยงาน ยกระดับ         

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิร ูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั ้งระบบ            

ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล  

ดังนั้น กลุมกฎหมายและคดี จึงไดจัดทำคูมือการดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ในสำนักงาน

เขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เป นไปในแนวทางเดียวก ัน เกิดประโยชนตอ              

การปฏิบัติราชการและอำนวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียน     

การทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  

 

กลุมกฎหมายและคดี 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศกึษานราธิวาส เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 

หลักการและเหตุผล        ๑ 

สถานที่ตั้ง         ๑ 

ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑ 

วัตถุประสงค         ๒ 

คำนิยาม          ๒ 

แผนผังกระบวนการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔ 

ระยะเวลาการรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ   ๕ 

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ 

การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     ๖ 

การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๖ 

หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียน และการแจงผูรองเรียนทราบ   ๗ 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๗ 

การประสาน การแจงกลับผูรองเรียน      ๗ 

มาตรการเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ   ๗ 

มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน     ๙ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน     ๙ 

มาตรฐานงาน         ๙ 

ภาคผนวก 

- แบบรายงานขอมูลสถิติ 

- แบบคำรองเรียน 

- คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๕  

เรื่องแตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาที่รับผิดชอบประจำศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทุจรติ 

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ เรื่องหลักเกณฑ ข้ันตอน และชองทางการรับ

เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทจุริตประพฤติมิชอบ 
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คูมือการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ (๒) “บุคคลยอมมี

ส ิทธิเสนอเร ื ่องราวรองทุกขต อหนวยงานของรัฐ และไดร ับแจงผลการพิจารณา โดยรวดเร ็ว” และ                

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๗ การอำนวย

ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มาตรา ๓๘ “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอ

จากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของ สวนราชการนั้น ใหเปน

หนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน     

กำหนดเวลาที ่กำหนดไว ” และ มาตรา ๔๑ ในกรณีที ่ส วนราชการไดร ับคำรองเร ียน เสนอแนะ หรือ           

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและ

สาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั ้นที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป และในกรณี         

ที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผาน ทางระบบ

เครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผย

ชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑแนวปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต ๒ จึงไดจัดทำคู ม ือการดำเนินการตอเรื ่องรองเรียนที ่เกี ่ยวของกับการทุจริตและประพฤติม ิชอบ            

ของเจาหนาที่ อีกทั้งเพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

๒. ที่ต้ังของกลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 ตั ้งอยู  ณ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ตั ้งอยู ท ี ่ ๓๘/๔ หมู  ๓         

ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย ๙๖๑๒๐ 

๓.ผูรับผดิชอบจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

กลุมกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ มีนิติกรเปนผูรับผิดชอบ

ในการดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ตามขอบขายภารกิจงานของกลุมกฎหมายและคดีที่ไดกำหนดไวในประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
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โดยกำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามี “กลุ มกฎหมายและคดี” และใหปฏิบัติงานขึ ้นตรงกับ

ผูอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  

(ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

(ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

(ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทกุขและการพิจารณารองทุกข  

(ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

(ช) ดำเนินการเก่ียวกับคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ  

(ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษา วิเคราะหวิจัย จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ งานคดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือ ที ่ไดรับ

มอบหมาย 

๒.วัตถุประสงคของการจัดทำ 

๑. เพื่อพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องรองเรยีนใหเปนไป ตามมาตรฐานกระบวนการจัดการ          

เรื่องรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับขอกำหนด 

ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อใหบุคลากรผูเก่ียวของ และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นำไปเปนกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน และมีประสทิธิภาพ  

๓.  เพื ่อแสดงขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก และผู มารับบริการ           

ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู  รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ           

ในการปฏิบัติงานได 

๓.คำนิยาม  

“เรื่องรองเรียน” หมายถึง คำรองเรียนจากประชาชน ผู ปกครองนักเรียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ขาราชการครู ผูรับบริการ ทั้งบุคลากรภายในกและภายนอกหนวยงาน ที่ไมไดรับการตอบสนองความตองการ

หรือ ความคาดหวัง ทำใหเกิดความไมพึงพอใจ และ แจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ  
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“เรื่องรองเรียนทั่วไป ” หมายถึง เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ความไมเปนธรรม  

ในการใหบรหิารงานของผูบังคับบัญชา โดยผูยื่นเรื่องรองเรยีนสามารถยื่นตอหนวยงานโดยตรงหรือสามารถยื่น

เรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืนและสงตอมายังหนวยงาน  

“เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” หมายถึง เรื่องรองเรียนการดำเนินงาน เกี่ยวกับ      

การทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียน แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหนวยงาน รวมถึงมีผู ใชบริการหรือผู มีสวนไดสวนเสียยื ่นเรื่องรองเร ียน             

ตอหนวยงานอื่น และ ไดสงตอมายังหนวยงาน  

“การตอบสนองตอเรื่องรองเรยีน ” หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือ การรายงานผลการดำเนินงาน 

เก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือ การแจงผล   

การพิจารณาเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน หรือ เรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหผูรองเรยีนทราบภายใน ๑๕ วัน  

“ ผูรองเรียน” หมายถึง เจาหนาที่ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป 

องคกรภาครัฐ เอกชน ผู ม ีส วนไดส วนเสีย ผ ู ได ร ับความเดือดรอนหรือเส ียหายหรืออาจเดือดรอน                 

จากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ  

“ผูบริหาร” หมายถึง ผูที ่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตางๆ เพื่อใหเรื ่องรองเรียน ไดรับ     

การแกไขเปนที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองทุกขใหเกิดประโยชนสูงสุด  

“หนวยงาน” หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒,          

กลุมงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

“เจาหนาที ่” หมายถึง ผู อำนวยการ รองผู อำนวยการ ขาราชการครูบ ุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางชั่งคราว บุคลากรทางการศึกษาอื่น ศึกษานิเทศก รองผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต ๒ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต ๒ 

“เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ” หมายถึงเจาหนาที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหรับผิดชอบการดำเนินการ

และประสานงานเก่ียวกับการรองเรียน 

“การดำเนินการ” หมายถึง การที่หนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่รับผิดชอบไดมีกระบวนการ

ตรวจสอบและมีการแกไขปญหาอยางชัดเจน เชน การตั้งคระกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง การที่เจาหนาที่     

ไดลงพื ้นที่เพื่อแกไขปญหา ประชุมเพื่อปรึกษหารือ หาแนวทางแกไขปญหาขอรองเรียน หรือกรณีมีการ

ดำเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีกำหนดไว 
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๔.แผนผงักระบวนจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

เรื่องรองเรียนการทุจรติ          
จดหมายรองเรยีน                     สพป.นราธิวาสเขต ๒            เรื่องรองเรยีนการทุจริตจากเว็บไซต 

หนังสือจังหวัด/อำเภอ            www.nara2.go.th 

 โทรศพัท เปนตน 

 

ทะเบียนหนังสือรับ(ลับ) 
สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

กลุมที่รับผิดชอบโดยตรง 
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง) 

 

 

                                       กรณีทราบชื่อผูรองเรียน  
                                  กลุมกฎหมายและคดี                     จะแจงผลการดำเนนิการ 
                                        เสนอผูบญัชาการสั่งการ           เบื้องตนภายใน ๕ วัน 
                                           (ระยะเวลา ๑ วัน) 

 

 
เรื่องรองเรียนการทุจรติที่ตองพิจารณาวินิจฉัย 

       1.เสนอตามลำดับข้ัน 
             2.แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 
                                     3.รายงานผลผูบังคบับัญชาทราบ  

                                                4.ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

   ขอขยายไดตามความจำเปน 

  

        

 

ไมมมีูลความจรงิ ไมพบหลักฐาน                                     ดำเนินการทางวินัย                          

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕วัน              เสนอ กศจ.นราธิวาสดำเนินการ 
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๕.ระยะเวลาการรับและตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางตาง ๆ 

 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตที่เขามายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังน้ี 

ชองทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 
 

รองเรียนดวยตนเอง  
ณ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรยีน ภายใน ๑ วันทาการ  

ทางไปรษณีย 
สงมาตามที่อยู สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทาการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐-๗๓๕๓-๐๗๙๐ ตอ ๘๑๐ 

ทุกวัน 
 

ภายใน ๑ วันทำการ 
 

 

รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข 
หนาหองอำนวยการ  
สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทาการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
www.nara2.go.th ชองทางแจงเรื่องการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทาการ 
 

 

รองเรียนทาง FaceBook ทุกวัน ภายใน ๑ วันทาการ  

สายตรงผูอำนวยการ  
สพป.นราธิวาส เขต ๒ 
09๓-๓๙๖-๙๓๕๔ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทาการ 
 

 

 
 
๖.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑. ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  
  1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
  3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 

  ๒. ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื ่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว           
ที่เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
  ๓. เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ 
ของเจาหนาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 
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  ๔. เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได   
ในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจร ิง ส ืบสวน สอบสวน ให ย ุต ิเร ื ่อง หรือร ับทราบเปนขอมูลและ               
เก็บเปนฐานขอมูล  
  ๕. ไมเปนคำรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้  
  - คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐานแวดลอม
ชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได  
  - คำรองเรียน/แจงเบาะแสที ่เข าสู กระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื ่องที ่ศาลไดมี            
คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแลว  
  - เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที่อยูในอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดำเนินการ
หรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูในดลุยพินิจของผูบังคับบัญชา  
  - คำรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงแหงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม
เปนเร่ืองเฉพาะกรณี  

๗. การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรยีนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
สพป.นราธิวาส เขต ๒  
 

๘. การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑) เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรียนและตรวจสอบขอมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการรองเรียน         

โดยละเอียด  

๒) สรุปประเด็นการรองเรียนโดยยอเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา หากเรื่องรองเรียนมีประเด็นเก่ียวของ        

กับ กฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคบับัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  

๓) หนังสือที่สงถึงหนวยงานผานชองทางตางๆ หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพื่อเปนการเพิ่ม  

ประสิทธิภาพหรือการเอาใจใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้น ๆ ดวย  

๔) เรื่องรองเรียนกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของคุมครองความปลอดภัยใหแก ผูรองเรียนและ 

พยานที่เก่ียวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และประทบัตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน  

๕) เรื่องรองเรียนกลาวโทษ แจงเบาะแสการกระทำความผิด หรือผูมีอิทธิพลซึ่งนาจะเปนอันตราย         

ตอผู ร อง ควรปกปดชื ่อและที ่อยู ของผู ร องก อนถายสำเนาคำรองให หนวยงานที ่เก ี ่ยวของแต หาก                 

เปนการกลาวหา ในเรื่องที่เปนภัยรายแรงและนาจะเปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก ก็ไมควรสงสำเนา     

คำรอง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แตควรใชวิธีคัดยอคำรองแลวพิมพขึ้นใหมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน  
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๖) เมื่ออานคำรองแลวตองประเมินดวยวา เรื่องนาเชื่อถือเพียงใด หากผูรองแจงหมายเลขโทรศพัท         

มาดวย ควรสอบถามขอมูลเพิ ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผูรองไดร องเรียนจริง เพราะบางครั้ง          

อาจมี การแอบอางชื่อผูอ่ืนเปนผูรอง วิธีการสอบถามไมควรบอกเรื่องหรือประเด็นการรองเรยีนกอนควรถามวา 

ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริงหรือไม ในลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธก็จะชี้แจงวา โทรศัพทมาเพื่อตรวจสอบ 

ขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา  

๑๐. หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจงผูรองเรียนทราบ       

๑) กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือ      

ใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที  

๒) ขอรองเรียนที่ไมอยูในความรบัผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒  

ใหดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหา

ตอไป  

๓) ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียน ความไมโปรงใส     

ในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หนวยงาน        

ที่รับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป  

๑๑. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๓๐ วันทำการ เพื่อเจาหนาที่จะได 

แจงใหผูรองเรยีนทราบตอไป  

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  
 ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส    
เขต ๒ จะดำเนินการรายงานผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและ
สำเนาใหเจาหนาที่ จำนวน ๑ ชุด เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  
 ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ ดำเนนิการโดยตรงใหเจาหนาท่ีประจำ
ศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน  
 
๑๓. มาตรการเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 เพื่อใหการดำเนินการทางวินัยเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว กอใหเกิดความเปนธรรมตอผูถูกดำเนินการ

ทางวินัย เกิดผลดีตอทางราชการ และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก

ขาราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไว ดังนี้ 
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 ๑.ใหคำสั่งน้ีมีผลบังคับกับการดำเนินการทางวินัยแกขาราชการหรือบุคลากรในสังกัด 

 ๒.เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาผูใดกระทำผิดวินัย ใหผูที่มีอำนาจรีบดำเนินการตาม

กฎหมายโดยเร็วดวยความยุติธรรม และปราศจากอคติ 

กรณีมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาผูใดกระทำผิดวินัย ใหผูมีอำนาจรีบดำเนินการหรือสั่ง

ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทำผิดหรือไม ถาเห็นวากรณี

ไมมีมูลก็ใหยุติเรื่อง หากมีมูลใหดำเนินการทางวินัยตอไปโดยเร็ว 

๓. ในการดำเนินการทางวินัยใหคำนึงถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนตองกรทำโดยผูมีอำนาจ 

 ๓.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน สอบสวนตองครบถวนตามที่กฎหมายกำหนด 

 ๓.๓ กระบวนการสืบสวน สอบสวน และขั้นตอนจะตองดำเนนิการโดยชอบดวยกฎหมายและ

ตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน

ของตนอยางเพียงพอ 

 ๓.๔ ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการสืบสวน สอบสวน การพิจารณาความผิด การกำหนด

โทษ จะตองดำเนินการโดยถูกตองตามขอเท็จจริง ขอกฎหมาย เหมาะสมกับกรณีความผิด และการเสนอ

ความเห็นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจะตองกระทำโดยถูกตองตามกฎหมาย 

๔. คณะกรรมการสืบสวน สอบสวนตองเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กรณีการขอขยายระยะเวลาสามารถกระทำไดเมื่อมีเหตุผลและความจำเปน 
 

๕. เมื่อผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไดรับรายงานการสืบสวนสอบสวนแลว จะตองพิจารณาความผิด 

กำหนดโทษ และสั ่งการตามอำนาจหนาที ่โดยถูกตองตามขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และเหมาะสมกับกรณี

ความผิด 

๖. การดำเนินการทางวินัย ใหผูที ่มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินการดวยความระมัดระวังในเรื่องสภาพ

รายแรงอันอาจทำใหการพิจารณาเกิดความไมเปนกลาง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

๗. ผูใดมีหนาที่ตามคำสั่งนี้ ทำใหเกิดความเสียหายตอทางราชการหรือผูถูกดำเนินการทางวินัย ดวย

เหตุจากความลาชาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือจากความจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายผูบังคับบัญชา

อาจพิจารณาสั่งดำเนินการทางวินัยแกผูนั้นได 
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๑๔. มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปนการคุมครอง

สิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตหนวยงานจะ ปกปดชื่อที่อยูหรือขอมูลใดๆ ที่สามารถ

ระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลไดและเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยเฉพาะ

ผูรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น ที่จะเขาถึงขอมูลดังกลาวได ทั้งนี้ผู ไดรับขอมูล     

จากการปฏิบัติหนาที ่ที่เกี ่ยวของกับเรื ่องรองเรียน มีหนาที ่เก็บ ขอมูลขอรองเรียนและเอกสารหลักฐาน            

ของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่น ที่ไมมีหนาที่ที ่เกี่ยวของ เวนแต      

เปนการเปดเผยตามหนาที่ท่ีกฎหมายกำหนดหรือตอเจาหนาที่ผูมีอำนาจสั่งใหเปดเผย 

๑๕. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
 ๑. รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน รายงานใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศกึษานราธิวาส เขต ๒ ทราบ  
 ๒. รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ ้นปงบประมาณเพื ่อนำมาวิเคราะหการจัดการ          

ขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนนำทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  

๑๖. มาตรฐานงาน  

๑. ดำเนินการแกไขขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด  

๒. กรณไีดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหกลุมกฎหมายและคดี สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงาน         

ที่เกี ่ยวของดำเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแลวเสร็จภายใน           

๓๐ วัน ทำการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

          ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .......... 

 

เดือน รับเรื่องจาก 

หนวยงานภายนอก/

บุคคลภายนอก 

รับเรื่องจาก 

หนวยงานภายใน/ 

บุคคลภายใน 

รวม 

จำนวน

เรื่องที่

รับ 

จำนวน

เรื่องท่ี

แลว

เสร็จ 

จำนวนเรื่อง

ทีอ่ยูระหวาง

ดำเนินการ 

จำนวน

เรื่องท่ี

รับ 

จำนวน

เรื่องท่ี

แลว

เสรจ็ 

จำนวนเรื่อง

ทีอ่ยูระหวาง

ดำเนินการ 

จำนวน

เรื่องท่ี

รับ 

จำนวน

เรื่องที่

แลว

เสร็จ 

จำนวนเรื่อง

ทีอ่ยูระหวาง

ดำเนินการ 

ม.ค          

ก.พ          

มี.ค          

เม.ย          

พ.ค          

มิ.ย          

  ก.ค          

ส.ค          

ก.ย          

ต.ค          

พ.ย          

ธ.ค          

สรุป          

สรุปรอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน  

จํานวนเรื่องท่ีรับ.....................เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีแลวเสร็จ.......................เรื่อง 

จํานวนเรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ.......................เรื่อง 

ปญหา/อุปสรรค............................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ..................................................................................................................................... 

 

 



 

ตัวอยางแบบคำรองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 

       

                           เขียนที่ สพป.นราธิวาส เขต ๒ 

     วันท่ี...........เดอืน............................................พ.ศ.................. 

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

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

   
  ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูที่.......  
ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศพัท..............................  
อาชีพ.................................................................ตำแหนง.....................................................................................  
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส  
ตอตานการทุจริต เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  ทั ้งนี ้ ข าพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริง             
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรยีน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  

 
๑)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จำนวน............................ชุด  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป  
   
      ขอแสดงความนับถือ  
 

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

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


