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ค ำน ำ 

  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด ำเนินกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ส่งผลให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้รับทรำบสถำนกำรณ์ด้ำนคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสของตนเอง และสำมำรถน ำผลกำรประเมินไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 
หน่วยงำนตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร  
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งก ำหนดให้ 
ส่วนรำชกำรมีแนวทำงกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภำครัฐ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง    
ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปใช้เป็นมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป  

 

              กลุ่มกฎหมำยและคด ี
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คู่มือ การจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

๑.  ความเป็นมา  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน   
จึงเล็งเห็นแล้วว่ำ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดี ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยก ำหนดให้                 
กลุ่มกฎหมำยและคด ีท ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในหน้ำที่โดยมิชอบ
ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ซ่ึงจะเป็นกลไกส ำคัญในกำรลดปัญหำ             
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยจะเป็นเครื่องมือในกำรป้องปรำมยับยั้งไม่ให้เกิดกำรกระท ำผิด  
๒. วัตถุประสงค ์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้บุคลำกรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบ                  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/               
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  ๒.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต                    
และประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรรับเรื่องร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  
  ๒.๓ เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกให้สำมำรถ
เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  
  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียนสำมำรถเข้ำใจ และมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำม 
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล  
  ๒.๕ เพ่ือให้ผู้บริหำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน และวิธี
พิจำรณำ เรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกข้ันตอน  
๓. ขอบเขตการด าเนินงาน  
  ใช้เป็นคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กำรแจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบรวมถึง 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
ตั้งแต่ข้ันตอนกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนไปจนถึงกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวจนเสร็จสิ้นกระบวนกำร  
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๔. ค าจ ากัดความ  

  การร้องเรียน หมำยถึง กำรให้ข้อมูลซึ่งสำมำรถน ำไปเป็นพยำนหลักฐำนในกำรด ำเนินคดี  
ในกรณีที่มีกำรกระท ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย กฎระเบียบ กำรทุจริต กำรใช้เงินไม่ถูกต้อง กำรใช้อ ำนำจโดย               
มิชอบ เพื่อด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ค ำร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบกำร    
กระท ำผิดต่ำง ๆ ดังนี้ 

   - กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำน  

  - กำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ จริยธรรมและจรรยำบรรณ  

  - กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

   - กำรทุจริตต่อหน้ำที่  

  - กำรใช้อ ำนำจในทำงมิชอบ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และผู้อ่ืน  

  - กำรใช้ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใด ๆ ของหน่วยงำน โดยมิได้รับอนุญำต  

  -กำรไม่รำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุแห่งกำรขัดแย้ง  

  -กำรเปิดเผยข้อมูลหน่วยงำนโดยมิได้รับอนุญำต  

  -กำรเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆจะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  ผู้ร้องเรียน  หมำยถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำระนอง ที่แจ้งเบำะแส ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย  กำรใช้อ ำนำจที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย กำรทุจริต กำรใช้เงินอย่ำงไม่ถูกต้อง กำรคอร์รัปชัน ต่อกลุ่มกฎหมำยและคดีเพ่ือให้มีกำร
สืบสวน สอบสวนหำ ข้อเท็จจริง หรือน ำมำใช้เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง   
  พยาน หมำยถึง บุคคลซึ่งจะมำให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงำนผู้มีอ ำนำจสืบสวน 
พนักงำนผู้มีอ ำนำจ สอบสวน พนักงำนผู้มีอ ำนำจฟ้องคดี หรือศำล  

  ผู้กล่าวหา หมำยถึง ผู้ซึ่งถูกกล่ำวหำหรือมีพฤติกำรณ์ปรำกฏว่ำได้กระท ำกำรอันเป็นมูลที่จะ
น ำไปสู่กำร ถอดถอนจำกต ำแหน่ง กำรด ำเนินคดี หรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่ได้บัญญัติไว้ และให้
หมำยควำมรวมถึง ตัวกำร ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในกำรกระท ำดังกล่ำวด้วย  

  การทุจริต หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้บริหำรมีเจตนำกระท ำโดยกำรฉ้อฉล หลอกลวง 
ปกปิดข้อมูล หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
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  ทุจริตต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้  

  -กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิ
ควร ได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

  - กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือ 
หน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

  -กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบส ำหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน - กำรกระท ำอันเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่ง  หน้ำที่
ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือตำมกฎหมำยอ่ืน  

  ประพฤติมิชอบ หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
ระเบียบ ค ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมำยจะควบคุมกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ประเภทของกำรทุจริตตำมหลักสำกล แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ  

  ๑) กำรยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation)  

  ๒) กำรติดสินบนและกำรคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption)  

  ๓) กำรตกแต่งรำยงำนทำงงบกำรเงิน (Accounting Fraud)  

  ๔) กำรท ำสัญญำและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement Fraud)  

  ๕) อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ (Cybercrime)  

  ๖) กำรฟอกเงิน (Money Laundering) 

  ๗) ทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Fraud)  

๕. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

  ๕.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๕๙ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอ
เรื่องรำวร้องทุกข ์และได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวมเร็ว  

  ๕.๒ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มำตรำ ๓๘  

  ๕.๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ๕.๔ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  

  ๕.๕ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘  

  ๕.๖ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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  ๕.๗. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๕.๘. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณี
ลูกจ้ำงประจ ำ)  

  ๕.๙. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๕.๑๐. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ (กรณีพนักงำน
รำชกำร)  

  ๕.๑๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔ 

  ๕.๑๒ หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม 
๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และกำรสอบสวน
เรื่องรำว ร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย  

๖. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน 

   ๖.๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง จะถือว่ำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ 
พยำนทั้งหมดเป็นควำมลับที่สุด และจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้น  
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียน พยำน และผู้ที่เก่ียวข้อง  

  ๖.๒ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมระมัดระวัง โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและพยำนทั้งหมด  
โดยเฉพำะ ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน และช่องทำงกำรติดต่อทุกช่องทำง เช่น ที่อยู่เบอร์ โทรศัพท์ 
อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นใดท่ีจะบ่งชี้ไปถึงตัวบุคคลได้ จะถูกบันทึกและปกปิดเป็นควำมลับสูงสุด 

   ๖.๓ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ 
ถ้อยค ำในฐำนะผู้ร้องเรียนหรือพยำนจะได้รับควำมคุ้มครองและปกปิดเป็นควำมลับสูงสุด  

๗. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ๗.๑ ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย  

   ๗.๑.๑ ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์  หรือที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบำะแสอย่ำงชัดเจน  

   ๗.๑.๒ วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

   ๗.๑.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำง
ชัดเจนว่ำมีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน
เพียงพอที ่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวนได้ 
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   ๗.๑.๔ ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  

  ๗.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำง
ข่ำวที ่เสียหำยต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

  ๗.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

   ๗.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็น หลักฐำน  

  ๗.๕ ต้องไม่เป็นค ำร้องเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  

   ๗.๕.๑ ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำน
พยำน แวดล้อมที่ชัดเจน และเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวน สอบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำร
เฉพำะเรื่อง  

   ๗.๕.๒ ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่
ศำลได้มีค ำ พิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแล้ว  

   ๗.๕.๓ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบ โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำน
ดังกล่ำวไม่ ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
   ๗.๕.๔ ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้ พิจำรณำ
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี 
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๘. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรยีนแจ้งเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบำะแส 

กลุ่มกฎหมำยและคดี รับเรื่องร้องเรียน (๑ วันท ำกำร) 

กลุม่กฎหมายและคดี คดัแยก วิเคราะห์เนือ้หาเร่ืองร้องเรียน /เบาะแส 

โดยท าหนงัสอืไปยงัผู้บริหารทีเ่ก่ียวข้องตามล าดบั 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 

มอบหมำยกลุ่มกฎหมำยและคดี ด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมระเบียบ และส่งผลกำรสืบสวนกลบั 

กลุม่กฎหมายและคดี พิจารณา 

กรณีทุจรติ (มีมลู) 
หรือไม่ทุจริตแต่ผิดข้อบังคับฯ วินัยฯ อ่ืนๆ 

กรณไีม่มมีูล (ยุตเิรื่อง) ท ำหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชำ  
ของผู้ถูกกล่ำวหำ 

ผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำด ำเนินกำร
ตำมควำมเห็น และส่งผลกลับ 

ด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อบังคับ วินัยและกำรลงโทษ  
(ภำยใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่ประธำนกรรมกำรรับทรำบค ำสั่ง) 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย และควำมรับผิดชอบทำงละเมิด (ถ้ำมี) 

กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ควำมเหน็
ทำงวินัย และควำมรบัผิดชอบทำง

ศึกษำธิกำรจังหวัด วินิจฉัย 

ออกค ำสั่งลงโทษ  (อำจมีกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง) 

ศึกษำธิกำรจังหวัด ผอ.สพป.ระนอง ผู้ร้องเรยีน 

สิ้นสุดกระบวนการ 

บันทึกสรุปผลกำรด ำเนินกำร แจ้งผลใหผู้้เกี่ยวข้องทรำบ 
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เขตพื้นที่การศกึษาสุจรติ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

อ อ 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ             
กลุ่มกฎหมายและคดี 

อ อ 
ร้องเรียนผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข ์
กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2/10 หมู่ 3 
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

อ 
อ 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนอง  www.rnedu.go.th 

อ อ 

 

ร้องเรียนผ่านเพจ Facebook 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
 

อ อ 

ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข  
099-0909032  
086-9521099 
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การร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางอินเตอร์เน็ต  
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 
ประเภทที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
ประเภทที่ 2 กำรทุจริตมิชอบ 
ประเภทที่ 3 ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
ประเภทที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง 
ประเภทที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  กรุณำป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์ส ำหรับกำรติดต่อ
กลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพ่ือแจ้งผลกำรตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่ำนทรำบ ถ้ำหำกท่ำนไม่
ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องกำรทรำบผลกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จ ำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่ำวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่ำเป็นกำรแจ้งเบำะแสให้ทรำบเท่ำนั้น ต้องกำรสอบถำมปัญหำ / แนะน ำ / 
ร้องเรียน 
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11. แผนผังการปฏิบัติงาน เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล ำดับ รำยละเอียด ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องร้องเรียน  
1 วันท ำกำร 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์เรื่อง 
ขั้นตอนที่ 3 กำรส่งหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสืบสวน 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตำมกำรรำยงำน 15 วันท ำกำร 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเด็น 

-ยุติเรื่อง 
-มีมูลเป็นควำมผิดฐำนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7 วันท ำกำร 

ขั้นตอนที่ 6 แจ้ง/รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 15 วันท ำกำร 
 


