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คู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

1.หลักการและเหตุผล  
กำรทุจริตในภำครัฐเป็นกำรขโมยทรัพย์สินสำธำรณะ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคม 

เศรษฐกิจ และกำรเมือง ส่งผลให้ประเทศชำติขำดกำรพัฒนำ รัฐบำลจึงได้พัฒนำกลไกกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมเข็มแข็งท้ังในส่วนของกฎหมำย ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมท้ังน ำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีมำใช้ในกำรบริหำรประเทศ ปกครอง
ประเทศให้เกิดควำมสุข แต่กำรทุจริตก็ยังเบ่งบำนขยำยวงกว้ำง และซับซ้อนมำกขึ้น ซึ่งกำรทุจริตในภำครัฐนั้น
ย่อมมีเจ้ำพนักงำนของรัฐเข้ำมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐปรำศจำกกำรทุจริตท่ีเกิดจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐ และยังผลให้      
กำรทุจริตในภำครัฐหมดส้ินไปโดยด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  ด้วยกำรแจ้งกำรร้องเรียน
ทุจริต  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ในฐำนะส่วนรำชกำรในภำครัฐ                มี
ควำมตระหนักถึงควำมรุนแรงของกำรทุจริตในภำครัฐ และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำร
ทุจริตภำยในหน่วยงำน และให้ควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนและเป็นแนวทำงเดียวกัน จึงจัดท ำ
คู่มือกำรจัดกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ สำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

2) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถถ่ำยทอดให้กับ  ผู้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรทำงำนเป็นมืออำชีพ  

3) เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและศรัทธำของประชำชนต่อหน่วยงำนของรัฐ   
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี   

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี        

เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

4. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1       
กลุ่มกฎหมำยละคดี  
  2) ทำงไปรษณีย์ ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1               ถนน
เพชรเกษม ต ำลพระโทนเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

 3) โทรศัพท์หมำยเลข  0-3430-6514, 0-3425-2931 ต่อ111 
  4) เว็บไซต์ www.nptedu.go.th หรือท่ี 
http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=page&file=page&op=O30 

http://www.nptedu.go.th/
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          5) เฟซบุ๊ค “ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1”  
 
5.  หลักเกณฑ์การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  5.1 เรื่องท่ีจะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำเจ้ำหน้ำท่ีในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
     (1) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีรำชกำร 
     (2) กระท ำผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร 
     (3) ละเลยต่อหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ปฏิบัติหน้ำท่ีล่ำช้ำเกินส ำควร 
     (5) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
  5.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยแก่
บุคคลท่ีขำดหลักฐำนแวดล้อมท่ีปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
     5.3 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
      (1) ช่ือท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
      (2) ช่ือหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
      (3) กำรกระท ำท้ังหลำยท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์
ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว หรือแจ้งช่องทำง เบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนเพื่อ
ด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน 
      (4) ลำยมือช่ือของผู้ร้องเรียน (กรณีข้อร้องเรียนท ำเป็นหนังสือ) 
      (5) ระบุวัน เดือน ปี 
     (6) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล(ถ้ำมี) 
  5.4 กรณีกำรร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยท่ีระบุหลักฐำน
กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น  

6. ขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
      6.1 ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่องร้องเรียน โดยกำรตรวจสอบ
จำกช่องทำงกำรร้องเรียนทุกวันท ำกำร และด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสำนหำทำงแก้ไขปัญหำ       
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันท าการ  
      6.2 เมื่อกลุ่มกฎหมำยและคดีได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียน คัดแยก
หนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำ สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือ เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ทรำบและพิจำรณำ  
     6.3 กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมำยให้ ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง             
ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีด ำเนินกำรตำมค ำส่ังนั้น 
     6.4 เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทรำบภำยในเวลำสิบห้ำวันนับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสำมำรถ
ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
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     6.5 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้ำท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้อง และพิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด ำเนินกำร   
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
        6.6 ในกำรพิจำรณำไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับ และต้องเปิดโอกำสให้
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม 
          6.7 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ภำยในสำมสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หำกมีเหตุผล     
ควำมจ ำเป็นท่ีมิอำจหลีกเล่ียงได้ คณะกรรมกำรอำจเสนอขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยเสนอขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกินสองครั้งๆละ
ไม่เกินสิบห้ำวันพร้อมท้ังท ำควำมเห็นเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต 1 ว่ำมีกำรกระท ำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็น
กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำให้เสนอควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม ศึกษำ
นครปฐม เขต 1  และยุติเรื่อง หำกเห็นว่ำมีมูลให้ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป  
       6.8 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึงช่ือ
หน่วยงำนนั้นๆ ถือเป็นกำรส้ินสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ถือเป็นกำรส้ินสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อ          
ข้อร้องเรียน  
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมำยและคดี จะด ำเนินกำรตรวจสอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนทุกวันท ำกำร  
และด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสำนหำทำงแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จ  

ภายใน 15 วันท าการ 
 

 

รับเร่ืองร้องเรียนทุจริตจากช่องทางต่างๆ 

 

เสนอผูบ้ังคับบัญชา 

 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้องเท็จจริง 

 

ไม่มีมูล 

 

มีมูล 

 

ด าเนินการตามกฎหมาย 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน 

 

ยุติ 
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แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ตัวอย่ำง ) 
 

                                                                                       ที่........................................................................ 
                                                          วันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .............  
เรื่อง .......................................................................................................................................................  
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................... อำยุ ....... ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี ............. 
หมู่ท่ี ....... ต ำบล ................................. อ ำเภอ ................................. จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์ .............................. อำชีพ ..................................... เลขท่ีบัตรประชำชน .......................................... 
ออกโดย ................................................ วันออกบัตร ................................ วันหมดอำยุ .................................. 
มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง................ 
………………………………….…...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ท้ังนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมข้ำงต้นเป็น
จริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) ได้แก่  

๑) ...........................................................................................จ ำนวน .........ชุด  

๒) ...........................................................................................จ ำนวน .........ชุด  

๓) ...........................................................................................จ ำนวน .........ชุด  
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 
                                         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                 ลงช่ือ ........................................... ผู้ยื่นค ำร้อง 
                                                        (...........................................) 
 

 


