
 

  

      

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

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

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ใหความสําคัญกับการบริหารงาน ดวยระบบ
คุณธรรมและความโปรงใส  ภายใตกรอบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และเพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและ
เสริมสรางระบบคุณธรรมและการปองกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และโดยท่ีตามคูมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA Online ๒๐๑๙) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได
กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดใหมี "แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต" โดยจะตองมีเนื้อหา
เก่ียวกับรายละเอียดการจัดการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของเจาหนาท่ีของหนวยงาน และตองจัดใหมี 
“มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต” สําหรับเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และ
สวนงาน/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนาท่ีในหนวยงาน 

 จึงขอใหถือปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เรื่อง             
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและเปนมาตรการสําหรับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนวยงานตอไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                             
                                          (นายไพฑูรย   อรุณศรีประดิษฐ) 
                                ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการจดัการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมกฎหมายและคด ี
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มาตรการจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริต  
----------------------------------- 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ใหความสําคัญกับการบริหารงานดวย
ระบบคุณธรรมและความโปรงใส ภายใตกรอบการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๕๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตลอดจนนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ใน
ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและเสริมสราง
ระบบคุณธรรมและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

  เพ่ือใหกระบวนการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข เปนไปดวยความโปรงใส รวดเร็ว และเปน
ธรรม สอดรับกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good governance)  จึงเปนการสมควรจะไดมีการ
กําหนดกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนไวเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และเปนการสงเสริม
ความรูความเขาใจใหแกประชาชนใหสามารถใชสิทธิไดโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงานข้ึน ดังนี้ 

  ๑. หลักเกณฑการรองเรียน/รองทุกข 
     ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความสุจริตและโปรงใส ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีสงพรอมหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร ๐๒๐๓/ว 
๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ การรองเรียน/รองทุกข ตองระบุชื่อ-สกุล จริง ขอมูลเก่ียวกับ ท่ีอยู และหมายเลข
โทรศัพทสําหรับติดตอกลับของผูรอง เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบวาผูรองเปนผู มีตัวจริงมิใชการรองเรียน              
โดยกลั่นแกลงบุคคลใด และเพ่ือประโยชนในการตอบกลับแจงผลการพิจารณา 

      กรณีท่ีเปนการรองเรียน/รองทุกขโดยไมระบุชื่อ-สกุลจริง ของผูรอง จะตองปรากฏวารายละเอียด
เบาะแสหรือขอรองเรียนตองมีความชัดเจน และมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอท่ีจะนําสืบหาขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการ
ตอไปไดเทานั้น  มิเชนนั้นจะมีลักษณะบัตรสนเทห  ตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีสงพรอมหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เปนดุลพินิจของหนวยงานท่ีรับหรือไมรับไวพิจารณา 

     ๒) ในการรองเรียน/รองทุกข ผูรองมีหนาท่ีในการใหขอมูลและพยานหลักฐานท่ีถูกตองเปนจริง
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีในการอันจะเปนประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริง หรือเพ่ือการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี รวมถึงการจัดสงเอกสารหรือการกระทําใด ๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบวา 
ผูรองเปนผูมีตัวตนจริงเม่ือเจาหนาท่ีรองขอ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันมิใหมีกรณีการรองเรียน/รองทุกขโดยกลั่น
แกลงบุคคลใด ๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบวาผูรองเปนผูมีตัวตนจริงเม่ือเจาหนาท่ีรองขอ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปองกันมิให
มีกรณีการรองเรียน/รองทุกขโดยกลั่นแกลงบุคคลใดและเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ท่ีสงพรอมหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
     ๓) การรองเรียน/รองทุกขท่ีจะรับพิจารณาได เฉพาะกรณีท่ีระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดลอม         
ท่ีปรากฏชัดเจนเพียงพอท่ีจะนําสืบหาขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการตอไปไดเทานั้น 
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     ๔) การรองเรียน/รองทุกข ตองใชถอยคําสุภาพไมใชคําพูดท่ีมีลักษณะเปนการสอเสียด หยาบคาย  
ลามกอนาจารหรือใสรายผูอ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 
     ๕) เรื่องท่ีอาจนํามารองเรียน/รองทุกขได ตองเปนกรณีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย           
อันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
     ๖) การรองเรียน/รองทุกข ตองระบุชื่อบุคคลท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน/รองทุกข, ขอเท็จจริงอันเปน
เหตุแหงการรองเรียน/รองทุกข, พรอมท้ังระบุพยานหลักฐานประกอบเทาท่ีมี 
     ๗) ขอเท็จจริงท่ีไดยื่นเรื่องรองเรียน/รองทุกข ตองเปนเรื่องท่ีมีมูลเหตุเกิดข้ึนจริง โดยผูรองตอง
รับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาวขางตนทุกประการ ผูใดนําความเท็จมารองเรียนตอเจาหนาท่ี ซ่ึงทําใหผูอ่ืนไดรับ
ความเสียหาย ผูนั้นอาจตองรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และจะตองถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีเปน
ขาราชการ 
     ๘) ขอมูลท่ีไดรับถือเปนความลับ และจะไมมีการเปดเผยชื่อผู ท่ีแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน            
ตอสาธารณชน เวนแต การเปดเผยในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปดเผย หรือตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งใหเปดเผย
ตามกฎหมาย 

 ๒) ชองทางการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข      
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ กําหนดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข อันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาท่ีในสังกัด แบงเปน ๔ ชองทาง ดังนี้   
  ๑) ติดตอรองเรียน/รองทุกข ดวยตนเอง ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑  
เลขท่ี ๑๖๑/๔ หมู ๑ ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 
  ๒) สงหนังสือรองเรียน/รองทุกข ทางไปรษณียมาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต ๑ 
เลขท่ี ๑๖๑/๔ หมู ๑ ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 
  ๓) โทรสาร ๐ ๓๔๒๕๔ ๓๗๓ 
  ๔) ชองทางรองเรียน-รองทุกข ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส http://www.nptedu.go.th/ 

 ๓) ผูมีหนาท่ีรับและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เปนหนวยงาน         

ท่ีมีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และดําเนินการตามท่ีมีการรองเรียน 
 ๔) มาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียนและผูใหขอมูล 

เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริตหนวยงานจะปกปด
ชื่อท่ีอยูหรือขอมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลไดและเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูล
ไวเปนความลับ  โดยจํากัดเฉพาะผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นท่ีจะเขาถึงขอมูล    
ดังกลาวได  ท้ังนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาท่ีเก็บขอมูล ขอรองเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ  
เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดหรือตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสั่งใหเปดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๕) ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข        
ข้ันตอนท่ี ๑  กรณีมีเรื่องรองเรียน/รองทุกข เจาหนาท่ีธุรการรับเรื่อง/รับผิดชอบ ลงทะเบียนระบบ 

สารบรรณ ทะเบียนรับ-สง เรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 
 

http://www.nptedu.go.th/


3 
                                                                                                                                                                                                                                      

ข้ันตอนท่ี ๒  เจาหนาท่ีกลุมกฎหมายและคดีรับเรื่อง วิเคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกข และบันทึก
รายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณามอบหมายตรวจสอบขอเท็จจริง/แตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง 
  ข้ันตอนท่ี ๓  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ ประสานงานท่ีเก่ียวของและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี        
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด/ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดและเก่ียวของ 
  ข้ันตอนท่ี ๔  เจาหนาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
  ข้ันตอนท่ี ๕   

  - ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียนภายใน ๑๕ วัน กรณีทราบชื่อ/ท่ีอยู 
  - ไมยุติเรื่อง กรณีมีมูลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย (วินัยอยางรายแรง/ไมรายแรง) 

       - กรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
       - กรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน 
         (ถามีเหตุจําเปนขอขยายระยะเวลาไดครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน และไมเกิน ๒๔๐วัน) 
       - แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ 
(กรณีทราบชื่อ/ท่ีอยู) 

 ๖) การแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
     เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นตามกระบวนการ ดวยการมีหนังสือแจงผลการพิจารณาดําเนินการจัดสงตามท่ีอยูท่ีผูรองไดแจงไว 

 ๗) การกํากับติดตามการดําเนินการ 
     ใหกลุมกฎหมายและคดี  มีหนาท่ีในการรายงานเก่ียวกับจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับ       
ในแตละปงบประมาณโดยแบงออกเปน ๓ ประเภทดังนี้ 
          ๑) เรื่องเก่ียวกับการรับสินบนของเจาหนาท่ี  
       ๒) เรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
       ๓) เรื่องท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
  และใหรายงานผลการดําเนินการตามเรื่องรองเรียนดังกลาว โดยในแตละปงบประมาณใหรายงาน   
ทุก ๆ ๔ เดือน จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 

          ครั้งท่ี ๑ เปนการดําเนินการตั้งแตเดือน ตุลาคม – มกราคม รายงานภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 
ของทุกป 

       ครั้งท่ี ๒ เปนการดําเนินการต้ังแตเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม รายงานภายในวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ของทุกป 

       ครั้งท่ี ๓ เปนการดําเนินการตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน รายงานภายใน วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
ของทุกป 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงาน 

๑. ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๒. วิเคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกขบันทึก
รายงานเสนอ ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ 

๓. ประสานงานท่ีเกี่ยวของ ตามอํานาจหนาท่ี
ท่ีกําหนด 

๔. ตรวจสอบขอเท็จจริง สรุปเรื่องและทํา
บันทึกเสนอ ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ 
พิจารณา 

 

กรณียุติเรื่อง 
กรณีมีมูลกรณีท่ีกลาวหาวา

กระทําผิดวินัย 

แจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันท่ีดําเนินการเสร็จส้ินตาม
กระบวนการ (กรณีท่ีทราบท่ีอยู) 

เขาสูกระบวนการดําเนินการทางวินัย 



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 

กระบวนการดําเนินการทางวินัยโดยสังเขป 

กอนดําเนินการทางวินัย สืบสวนขอเท็จจริง
เพ่ือหามูลกรณีท่ีกลาวหาวากระทําผิดวินัย
รายแรงหรือไมรายแรง (ม.๙๕ วรรคหา) 

ส่ังยุติเรื่อง กรณีไมมีมูลอัน
ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย 

กรณไีมรายแรง 
(ผูบังคับบัญชา) 

ม.๙๘ 

กรณีรายแรง 
(ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง) 

ม.๙๘ 

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

แจงขอกลาวหาและ         
สรุปพยานหลักฐาน 

แจงขอกลาวหาและ         
สรุปพยานหลักฐาน 

 

โทษไมรายแรง 
(ผูบริหารส่ังลงโทษ) 

โทษรายแรง 
โดยมติองคคณะ 

(ผูบริหารส่ังลงโทษ) 

 

 

รายงาน กศจ. 
 

รายงาน กศจ. 

 

รายงาน สพฐ. 
 

รายงาน สพฐ. 



ขอยกเวน กรณีไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
“ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ กฎ ก.ค.ศ. 

จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” 
(ตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด และกฎ ก.ค.ศ. วาดวยความผิดปรากฏชัดแจง พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

 

วินัยไมรายแรง 

 

วินัยรายแรง 
 

- ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิด 

- รับสภาพเปนหนังสือ 

- ไดรับโทษจําคุก 

- ละท้ิงหนาท่ีกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอันควร 

- รับสภาพเปนหนังสือ 

 



แบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
   เขียนท่ี         . 

   วันท่ี           เดือน           พ.ศ.     . 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 ดวย ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว     ผูรองเรียน/รองทุกข 

ท่ีอยู หมูท่ี         ถนน  ตําบล อําเภอ       .  

จังหวัด                     รหัสไปรษณีย                     หมายเลขโทรศัพท        . 

 เรื่องท่ีตองการรองเรียน/รองทุกข          . 

รายละเอียด            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

.            . 

 

   ลงชื่อ             . 

          (                                            ) 

                    ผูรองเรียน/รองทุกข 

 



 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินการและพิจารณาขอรองเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

ผูรองเรียนยื่นแบบรองเรียน/ 
รองทุกข 

กลุมกฎหมายและคดี 
รับเรื่อง 

ลงทะเบียนรบัเรื่อง 

 

เสนอเร่ืองรองเรียนตอ ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑  
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

สืบสวนขอเท็จภายใน ๗ วัน 

รายงาน ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ 
เพ่ือพิจารณา 

 
ดําเนินการเพ่ิมเติม 

ยุติเรื่อง แจงใหผูรองทราบภายใน ๑๕ วัน 

ดําเนินการทางวินัย กรณีมีมูล
กลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ออกหนังสือแจงการรับเรื่อง
แกผูรองเรียน 

 


