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1. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการสนอง 
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกันปราบปราม การสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ 
ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) เพื่อให้แนวทางการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
ภายใต้การอภิบาลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี คือการป้องกัน ส่งเสริมการรักษา 
และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือ
การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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2. ขอบเขตการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 คู่มือนี ้ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบหน้าท่ี ของผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
เพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอนการด าเนินการร้องเรียน วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงใช้ในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และรวบรวมการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎระเบียบหน้าท่ี ของผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพื่อให้
ประชาชนทราบข้ันตอนการด าเนินการร้องเรียน วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
 3.2 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีข้ันตอนกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 3.3 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ 

4. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

 กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีนิติกรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดีท่ีได้
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามี “กลุ่มกฎหมายและคดี” และให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
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 (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ 
 (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.ที่ต้ังของกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 ต้ังอยู่ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน         
จ.กาญจนบุรี 71140 

6. ค าจ ากัดความ 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง
หรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆโดยมี
วัตถุประสงค์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย์/เว็บไชต์
ของหน่วยงาน เป็นต้น 
 

7.รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 

 7.1 ช่องทางการยื่นเร่ืองร้องเรียน 

 - ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง    
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140  
 - ร้องเรียนโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ส่งท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2    
ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 
 - ร้องเรียนผ่าน E-mail:siranan26@gmail.com  
 - ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 034-579-234 
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 - ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หลักส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
www.Kan2.go.th 
 7.2 ลักษณะเรื่องร้องเรียน และการเขียนเร่ืองร้องเรียน 

  ๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
   (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
   (๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๒. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว ท่ีสร้างความเสียหายแก่
บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
      ๒.1 เรื่องร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   ๒.1.๑ ช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   ๒.1.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ัง ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  
   ๒.1.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
   ๒.1.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
      ๒.2 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะราย ท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
      ๒.3 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อาจรับพิจารณา 
   ๒.3.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  
   ๒.3.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ  
   ๒.3.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 2.1 
 

 7.3 การแจ้งผลค าตอบเร่ืองร้องเรียน  

  1.กรณีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนท าเป็นหนังสือ เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2.กรณียื่นเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้
ทราบตามท่ีอยู่หรือตามช่องทางท่ีผู้ร้องเรียนได้แจ้งไว้ 

http://www.kan2.go.th/
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 
 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ/
กลุ่มกฎหมายและคดี         

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เสนอผลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

พิจารณาตามอ านาจหน้าท่ี

(15 วัน/ตามท่ีกฎหมายก าหนด)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี

ร้องเรียนผ่าน E-mail

siranan26@gmail.com 

ร้องเรียนโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร

034-579-234

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.Kan2.go.th

ร้องเรียนด้วยตัวเอง

เสนอ กศจ.กาญจนบุรี
พิจารณา 

 

ยุติเรื่อง 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

ด  าเนินการตาม มต ิกศจ.

กาญจนบรุี 

สิน้สดุการด าเนินการ/ 

แจง้ผูร้อ้งเรียนฯ ทราบ 

ยุติ ไมย่ตุิ 

ด าเนินการทางวนิยั 
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9.ระยะเวลาการรับและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่จากช่องทางต่าง ๆ 

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีมีข้อปฏิบัติ ดังนี้  

 
 

ช่องทาง 

 
 

ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของเจ้าหน้าที่
เพื่อประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

 
 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนผ่าน E-mail ของ
ส านักงานพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนเป็นหนงัสือทางไปรษณีย์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 

034-579-234 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หลัก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

www.kan2.go.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  

 

10.การบันทึกเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 10.1 กรอกแบบบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ     
ผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี และสถานท่ีเกิดเหตุ  

 10.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี ต้องบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงทะเบียนคุมบันทึกเรื่องร้องเรียน 

 

 

http://www.kan2.go.th/
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11.การรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

 11.1 เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด 

 11.2 สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียนโดยย่อเพื่อสนับสนุนผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

 11.3 หนังส่ือท่ีส่งถึงหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ  หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ 

 11.4 เรื่องร้องรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ร้องและ
พยานท่ีเกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น  

 11.5 เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดหรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตราย
ต่อผู้ร้องควรปกปิดช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน ก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่หากเป็น     
การกล่าวหาในเรื่องร้ายแรง และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องและพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ”
ในเอกสารทุกแผ่น  

 11.6 เมื่อพิจารณาค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องร้องเรียนมีความน่าเช่ือถือเพียงใด หากผู้ร้อง
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรสอบข้อมูลเพื่อเติมจากผู้ร้องเรียนโดยให้ยืนยันว่า ผู้ร้องประสงค์ร้องเรียน
และเป็นผู้ร้องเรียนจริง เพราะในบางครั้งมีการแอบอ้างช่ือผู้อื่นร้องเรียนประสงค์กล่ันแกล้งกัน วิธีการสอบถาม
ไม่ควรแจ้งเรื่องท่ีร้องเรียนควรถามเพียงว่า ได้ร้องเรียนมาหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็แจ้งว่าเพื่อ
เป็นการตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วยุติเองร้องเรียน  
 

12.วิธีการตอบสนองเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
  ๑. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ี            
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓ ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความ      
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 

๑3. การติดตามแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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๑4. การรายงานผลการด าเนินการ 
 ๑4.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๑4.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป 
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แบบหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

       

       เขียนท่ี      

      วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)      อายุ  ปี 

ท่ีอยู่เลขท่ี หมู่ท่ี  ซอย  ต าบล  อ าเภอ             

จังหวัด   โทรศัพท์    

 ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เนื่องจาก        
            
            
            
 เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้       
             

            
             

 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวปประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

 2. เอกสารอื่นๆ    จ านวน 1 ฉบับ 

    

       ขอแสดงความนับถือ 

      ลงช่ือ    ผู้ร้องเรียนฯ 

            (    ) 

ค าแนะน า 
1.ข้อร้องเรียนให้ใช้ค าสุภาพและมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ และหมายโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
 - ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกร้องเรียน  
2.บรรยายการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี)  
3.ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ – ช่ือสกุล ตัวบรรจง เพื่อติดต่อกลับ  
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แบบหนังสือแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

 

ท่ี ศธ ๐๔๐๑๘/               ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
       เขต ๒ 
                        อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐ 

                 วัน/เดือน/พ.ศ. .... 

เรื่อง แจ้งผลด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เรียน               

อ้างถึง   หนังสือ    ลงวันท่ี        

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย             

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (  ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (  ) ด้วยตัวเอง (  ) ทางโทรศัพท์  
(  ) อื่นๆ    ลงวันท่ี   เกี่ยวกับเรื่อง     

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ของท่านไว้และได้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ซึ่งผลการด าเนินการปรากฎข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้  

           
            
              

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                          

ขอแสดงความนับถือ 
              
 
   (    )  

             ผู้อ านวยการส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒   
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร.๐-๓๔57-9234  
โทรสาร ๐-๓๔๕๗-๙๓๓๘ 
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แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

ผ่านเว็บไซต์หลักของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 http://www.kan2.go.th 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
----------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น      
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถารณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการสนอง           
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการ ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน การสร้างการมีส่วนร่วมจากด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2       
ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนด เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกัน      
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่า
ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้       
การอภิบาลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และ
การฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสกการทุจริตหรือการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ ข้ันตอนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ดังนี้  
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  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  ข้อ 2  บทนิยาทในประกาศนี้  
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด 
  “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย์/    
เว็บไชต์ของหน่วยงาน เป็นต้น 
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจ้ง            
ผู้ร้องเรียนทราบ 
         ก.หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
  ๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
   (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
   (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
   (๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
   (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๒. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว ท่ีสร้างความเสียหายแก่
บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
      ๒.1ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   ๒.1.๑ ช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการ ร้องเรียน 
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   ๒.1.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ัง ข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริต ของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  
   ๒.1.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
   ๒.1.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
   ๒.1.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
      ๒.2 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะราย ท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
      ๒.3 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อาจรับพิจารณา 
   ๒.3.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  
   ๒.3.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ  
   ๒.3.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 2.2 
     ข) วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓ ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความ      
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 ข้อ 4 การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  
 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
  ประกาศ ณ วันท่ี  29  มิถุนายน  2565  
 
 
 
     (นายสมพร  พิลาสันต์)  
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒   
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ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ท่ี  242  /2565 

เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

----------------------------------------- 

  ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ได้ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แล้วนั้น  

  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าว จึงเห็นควร
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี โดยประกอบด้วยบุคคล ดังนี้  

  1) นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

  2) นางสาวหทัยรัตน์  สีรานันท์ ต าแหน่ง นิติการช านาญการ  

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยเคร่งครัด  
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  29  มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

      

                 (นายสมพร  พิลาสันต์) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒   
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คณะจัดท าคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที่ปรึกษา 

นายสมพร  พิลาสันต์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
นายอรัญ  เทือกขันตี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ดร.บุญส่ง  โซยรัมย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ผู้จัดท า 

นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์   ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวหทัยรัตน์  สีรานันท์   นิติกรช านาญการ 




