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ค ำน ำ 

 
แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี         

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติและเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
คาดหวังของผู้รับบริการจึงจ าเป็นต้องมีข้ันตอนกระบวนการและแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานส่งผลดีต่อผู้รับบริการต่อไป 

 

 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

                                                                                       มิถุนำยน ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรยีนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 

วัตถุประสงค์   
   แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน สามารถด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี  ข้อเสนอแนะของประชาชน และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานท่ีส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งข้อ
ร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน 

 

หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน 
๑.เป็นเรื่องท่ีมีช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
๒.เรื่องท่ีอาจน ามาร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องท่ีใช้ถ้อยค าสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
๓.หนังสือต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร 
๔.ข้อเท็จจริงท่ีได้ยื่นเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้อง

รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ 
๕.ผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ี ซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
๖.เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตร

สนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคล
แน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

กำรรับเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

๑. กรณีการร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
           ๑) มี วัน เดือน ป ี
           ๒) ช่ือ และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  

                     ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือ เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร 

   ๔) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 



  ๒. กรณีร้องเรียน ด้วยวาจา 
  เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อมูลตามค าร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ร้อง       
ไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ มิให้รับเรื่องร้องเรียน นั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ 
ในค าร้อง เว้นแต่กรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เห็นสมควรเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้  

      ๓. กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

      เจ้าหน้าท่ีกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ และเรื่องร้องเรียน  

                     ๔. กรณีร้องเรียนทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

                     ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.atg.go.th   

ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

   ๑. ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง              
 ถนนเทศบาล ๔ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ 
   ๒. ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง              
 ถนนเทศบาล ๔ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ 
   ๓.ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์  

                   - ร้องเรียน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๕-๖๑๑-๙๙๕ ต่อ ๑๐๘ 
                   - ร้องเรียน ผ่านหมายเลขโทรสาร   ๐๓๕-๖๑๑-๐๙๒ 
                ๔. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
http://www.atg.go.th   

 

 

 

 

 

กำรตอบสนองเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

   ๑.ติดต่อประสานผู้ร้องเรียน เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
   ๒.ด าเนินการประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

๓.แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ผลการด าเนินการ (กรณีผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ท่ีอยู่เพื่อติดต่อกลับ) 
๔.รายงานผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ข้อแนะน ำในกำรส่งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail  ท่ีจะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ 
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องท่ีร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่าน         
ไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 

 

ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 

๑. นายมงคล  รุ่งสว่าง        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                       ประถมศึกษาอ่างทอง  

          ๒. นางหทัยรัตน์  ลักษณะจินดา นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตปละประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 
ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

๑. รับเรื่องร้องเรียน น าเสนอเรื่องเข้า

ใหม่ พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง หรือรับเรื่องไว้เป็น

ข้อมูล แล้วแต่กรณี 

ไม่เกิน ๗ วัน สรุปประเด็นและข้อเท็จจริงท่ี

ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน 

นิติกร 

๒. ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง - กรณีท่ัวไป           

ไม่เกิน ๓๕ วัน  

- กรณียุ่งยาก 

พิจารณาตาม

ควรแก่กรณี 

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ

ร้องเรียนเพื่อช้ีมูลเบ้ืองต้น 

คณะกรรมการ

ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๓. สรุปผลการตรวจสอบ/สืบสวน

ข้อเท็จจริง 

- กรณีท่ัวไป           

ไม่เกิน ๗ วัน  

- กรณียุ่งยาก 

พิจารณาตาม

ควรแก่กรณี 

ประชุมพิจารณาสรุปผลการ

ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง 

ช่ังน้ าหนักพยานหลักฐาน 

รายงานผลการตรวจสอบ/

สืบสวนข้อเท็จจริงพร้อม

ความเห็นและพยานหลักฐาน

ประกอบข้อเท็จจริงท่ีได้จากการ

สืบสวนต่อผู้ส่ังแต่งต้ัง 

คณะกรรมการ

ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๔. ตรวจส านวนการตรวจสอบ/

สืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่เกิน ๑๕ วัน พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อ

กฎหมาย ตรวจสอบกระบวนการ 

ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง

ก่อนท าความเห็นเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

นิติกร 



๕.  เสนอรายงานผลการตรวจส านวน ไม่เกิน ๗ วัน น าเสนอประเด็นท่ีได้จากการ

ตรวจสอบ/สืบสวน พร้อม

ความเห็นของกลุ่มงานวินัยและ

นิติการต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

นิติกร 

๖.  - กรณียุติเรื่อง แจ้งผลการร้องเรียน

ต่อผู้ร้อง  

- กรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่า

กระท าผิดวินัย 

ไม่เกิน ๓ วัน 

 

ไม่เกิน ๓ วัน 

ท าหนังสือแจ้ง 

 

ด าเนินการทางวินัยโดยเสนอ

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน

วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง แล้วแต่

มูลกรณีความผิด 

นิติกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................................................. 
ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อาชีพ..................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี.............หมู่บ้าน.....................................ถนน.............................................................. 
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เร่ือง……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
ผู้ถูกร้องเรียน…………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
ข้อควำม(รำยละเอียด)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ลงช่ือ............................................................ผู้ร้องเรียน 

           (………………………………………………….) 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียน 

       (………………………………………………….) 

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



 

 


