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คํานํา 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม และประกอบกับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือ      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูล
และสาระตามสมควรให เปนหนาที่ของสวนราชการน้ันที่ จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุล วงไป                  
ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค       
ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑   
จึงไดจัดต้ังศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ เกิดข้ึนในเขตพื้นที ่      
ความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
เกิดประโยชนตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ตลอดจนอํานวยความสะดวก       
ตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการดําเนินงาน
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียนของ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุข
ตอพี่นองประชาชน 
       

                                                                          

                                                                               กลุมกฎหมายและคดี 
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แนวปฏบิตัิการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานราธิวาสเขต ๑ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สพฐ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร ชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ใหคํานึงถึงความสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตรชาติวาดวย        
การปองกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแมบทบูรณาการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ฉบับน้ี 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปนหนวยงานกํากับ ดูแล สนับสนุนและ

สงเสริม ประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องคกรและบุคคลตาง ๆ ที่จัดการศึกษา ภาคบังคับ         

ใหเปนไปตามนโยบาย และไดมาตรฐานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว ทั่วถึง มีคุณภาพ    

และเปนธรรม ตลอดจนบริหารดวยองคคณะบุคคลซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ และคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (กศจ.) และแบงโครงสรางการบริหารเปน ๙ กลุม ๑ หนวย และมีโรงเรียน           

ในสังกัด ๑๔๘ โรงเรียน เน่ืองจากเปนหนวยงานที่มีขนาดใหญ จึงมีโอกาสที่จะเกิดปญหาขอรองเรียนตาง ๆ 

ฉะน้ัน เพื่อใหสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) และหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) จึงไดกําหนดใหมีการจัดการขอรองเรียน ข้ึน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเปนกรอบทิศทาง ในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลให การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวน

ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง 
 

2. ท่ีต้ังของกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 ต้ังอยู ณ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เลขที่ ๒๒๒ หมูที่ ๑๐ ตําบลลําภู 

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
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3. ผูรับผิดชอบจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

 กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีนิติกรเปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามขอบขายภารกิจงานของกลุมกฎหมายและคดี ที่ไดกําหนดไว    

ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2561 และใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปน้ี 

  (ก) สงเสรมิ สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

  (ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน 

  (ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกบัวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

  (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

  (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทกุขและการพจิารณารองทกุข 

  (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

  (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ 

  (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ                      

       งานคดีของรัฐ 

  (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของหรอืทีไ่ดรบั

        มอบหมาย 

4. วัตถุประสงค 

 4.๑ เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหผูรับบริการไดทราบถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียน 
หลักเกณฑตาง ๆ ในการรองเรียน 

 4.๒ เพื่อจัดการขอรองเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ซึ่งสอด     
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) 

 4.๓ เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนผูรองเรียนสามารถเขาใจและมีความเช่ือมั่น        
ในการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ วาสามารถปฏิบัติงานใหเปนไป 
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 4.๔ เพื่อดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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5. คําจํากัดความ 

 “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

 “ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

 “ชองทางการรับขอรองเรียน” หมายถึง ชองทางตาง ๆ  ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง/
ติดตอทางโทรศัพท/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย 
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6. Flow Chart การจัดการขอรองเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนหนังสือรับ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามประเด็นการรองเรียน 

นําเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา   

ระยะเวลาดําเนินการทันที/ภายใน ๓ วัน 

 

เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห 

พิจารณาสรุปผลเสนอ ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

เขตพื้นที่การศึกษา รับเรื่องรองเรียนจากผูรองเรียน/

หนวยงาน/สวนราชการทีร่ับเรื่องรอ้งเรยีน 

หนวยงาน/สวนราชการเจาของเรื่องรายงาน

ผลการดําเนินการแกไขปญหาใหเขตพื้นที่

 

ตรวจสอบขอเท็จจรงิแจงเรื่องใหหนวยงาน               

ที่เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

แจงการดําเนินการใหหนวยรับ 

เรื่องรองเรียนทราบ ภายใน ๓ วัน 

เขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดําเนินการ         

แกไขปญหา ใหหนวยรับเรื่องรองเรียนทราบ 

เขตพื้นที่การศึกษา แจงผลแกผูรองเรียนทราบ 

ภายใน ๑๕ วัน 

เขตพื้นที่การศึกษา จัดเกบ็สําเนาพยานหลักฐาน หากพบมูลกระทํา

ความผิดจะเขาสูกระบวนการการดําเนินการทางวินัยตอไป 
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7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ 
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี 
 

ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาการดําเนินการ
รับขอรองเรียนเพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง   
ณ สพป.นธ. เขต ๑ ผานตูแสดง     
ความคิดเห็น 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็ปไซต สพป.นธ. เขต ๑ 
www.narathiwat1.go.th/ 

 เลือกเมนู “แจงขอรองเรียน” 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานโทรศัพท 
๐๗๓-๕๓๒๓๐๐ ตอ ๑๐๑ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานโทรสาร  
๐๗๓-๕๓๒๑๕๔ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง e-mail: 
admin@narathiwat1.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนเปนหนังสือสงผาน 
ทางไปรษณีย 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ 
(นับแตงานสารบรรณลงเลข
รับหนังสือ) 

 

ชองทางอื่น ๆ ศูนยดํารงธรรมจังหวัด
นราธิวาส/อําเภอหรือศูนยบริการ
ปร ะชาชนสํ า นั ก ง านป ลั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ 
(นับแตงานสารบรรณลงเลข
รับหนังสือ) 

 

 
 
8. การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 8.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ-นามสกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอของผูรองเรียน เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
 8.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดบันทึกขอรองเรียน 
 
 
 
 
 
 

http://www.narathiwat1.go.th/
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9. การรับและพิจารณาเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 9.๑ ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยาง ที่เกี่ยวของ
กับเรื่องรองทุกข รองเรียน น้ัน ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริง
ถาจําเปนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน น้ัน อยางชัดเจน เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 9.๒ การดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของหรืคูกรณี ไดรับทราบ
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอยางเพียงพอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการโตแยง แสดงพยานหลักฐานอยาง
เพียงพอ กอนที่จะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องน้ัน โดยเฉพาะเรื่องที่ตองใชกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในสวนที่
เกี่ยวของดวย 

 9.๓ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ พิจารณาขอเท็จจรงิทีต่รวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน 

 9.๔ คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของผูอํานวยการสํานักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ควรประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญขอกฎหมายที่อางอิง และ
ขอพิจารณาพรอมขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ 

 9.๕ ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ ภายใน ๕ วันทําการ                  
นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ 

 

10. หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจงผูรองเรียนทราบ 

 10.1 กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที ่         
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 10.2 ขอรองเรียนที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง    
ในการแกไขปญหาตอไป 

 10.3 ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน      
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความ เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

 

11. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน 30 วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 



แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

7 

 

12. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

 12.1 ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบ 

 12.2 ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป 

13 มาตรฐานงาน 

 13.1 ดําเนินการแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 13.2 กรณีไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหกลุมกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วันทําการ 
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คณะจัดทําแนวปฏิบตั ิ
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ท่ีปรึกษา 
นายนิตย  พรหมประสิทธ์ิ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 
ผูจัดทํา 
นายอานัซ  ทานนุสรณ   นิติกรชํานาญการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
นางสาวสริิธร  เตียวโล   พนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


