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ค าน า 

   คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม โดยแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียน 
และระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้อย่างละเอียดและชัดเจน  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
ไม่มากก็น้อย  
 
 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

หลักการและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน   
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน  
เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  

   เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความรวดเร็วประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับการด าเนินการในการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับ ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับการบริการ มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เป็นมำตรฐำนเดียวกันตำมกระบวนกำร ขั้นตอน แนวทำงใน
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

   2. เพื่อให้เกิดควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำมข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

ที่ตั้ง กลุม่กฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เลขที ่360 ถนนรัตนวงษำ 
ต ำบลหนองครก  อ ำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33000 
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ส่วนงานที่รับผิดชอบการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
   กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
มีนิติกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือนิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี  ที่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี “กลุ่มกฎหมำยและคดี” และให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
   (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  

(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย  
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ  
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะเวลาการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

ช่องทาง การตรวจสอบ/ความถี่ ระยะเวลาด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียน/วิธีการด าเนินการ 

แก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ สพป.
ศรีสะเกษ เขต 1 

ทุกครั้งที่มีการติดต่อ
ร้องเรียน 

ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทำงโทรสำร 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทำงจดหมำยไปรษณีย์ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซต์ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

 

 



5 
 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
   1. ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
  2. ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ เบอร์โทร 0-4561-1818 
  3. ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรสำร เบอร์โทรสำร 0-4561-2391 
  4. ร้องเรียนทำงจดหมำยไปรษณีย์ 
   5. ร้องเรียนผ่ำนทำงเวปไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต  ๑ 
        www.sisaketedu1.go.th 

กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

   1. เจ้ำหน้ำที่ต้องอ่ำนหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสำรประกอบกำร
ร้องเรียนโดยละเอียด 
   2. สรุปประเด็นกำรร้องเรียนโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียนมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับกฎหมำยให้ระบุตัวบทกฎหมำยเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
   ๓ หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม 
ประสิทธิภำพหรือกำรเอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย 
   ๔ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่  
ผู้ร้องเรียนและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และประทับตรำ “ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น 
   ๕ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่ำจะเป็น
อันตรำยต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ำยส ำเนำค ำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่หำกเป็น
กำรกล่ำวหำในเรื่องที่เป็นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็นอันตรำยต่อผู้ ร้องเป็นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่งส ำเนำค ำร้อง 
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค ำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประทับตรำ
“ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น 
   ๖ เมื่ออ่ำนค ำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้งหมำยเลข
โทรศัพท์มำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพรำะบำงครั้ง
อำจมีกำรแอบอ้ำงชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีกำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำรร้องเรียนก่อนควรถำมว่ำ
ท่ำนได้ส่งเรื่องร้องเรียนมำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่ำ โทรศัพท์มำเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบกำรสนทนำ 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ ภำยใน  ๓๐  วันท ำกำร  
เพ่ือเจ้ำหน้ำที่จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

 

 

 

http://www.sisaketedu1.go.th/
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การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ๑ กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
   ๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ศรีสะเกษ เขต ๑ ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง  
ในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 
   ๓ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียน ควำมไม่
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 

   เพ่ือให้กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต หน่วยงำน
ต้องปกปิดชื่อท่ีอยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้น  
ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่
เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้มีอ ำนำจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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แผนผังขั้นตอนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน 

ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
(ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) 

(15 วัน) 

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน
ทรำบ 

ส่งเรื่องไปยังส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

ศรีสะเกษ พิจำรณำต่อไป 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร 
รำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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แบบฟอร์ม 

แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 1 

 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
 หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรอ่ืน................................................................ ............................ 

 ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส.........................................................อำชีพ................................... 

 อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่..................หมู่บ้ำน......................................ตรอก/ซอย........................ 

 ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง........................................................... 

 อ ำเภอ/เขต................................................................จังหวัด............................................. ................... 

 รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................โทรสำร.............................  

 E – Mail………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการร้องเรียน 
 เรื่อง......................................................................... ............................................................................... 

 ผู้ถูกร้องเรียน.............................................................................................................. ............................ 

 ข้อควำม(รำยละเอียด).............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ....................................................ผู้ร้องเรียน 

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

                                              วันท่ี.............................................................. 


