
 

 
 
 

 
 

 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 



 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี             
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท้ังนี้  เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นการยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหาร จัดก ารทุกภาคส่วน  และปฏิ รูปกระบวนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต                            
ท้ังระบบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน            
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมท้ังส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน                      
และเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติ                     
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

เรื่อง           หน้ำ 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
ค าจ ากัดความ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 
กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แนวทางการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
มาตรฐานงาน 
รวบรวมสถิติ 
ภาคผนวก 
 - แบบใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 - แบบแจ้งตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 - ประกาศ 
 - ค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม
เป็นส าคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในแผนงานบู รณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส รวมท้ังการรณรงค์และเสริมสร้างองค์กร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการด าเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่นและศรัทธา
ต่อการบริหารราชหารของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถน าคู่มือไปใช้เป็นกรอบแนวทาง                
การด าเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                     
เป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง     
และครบถ้วน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าท่ี ผู้มาปฏิบั ติงานภายหลังหรือเจ้าหน้าท่ี                   
ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและน าคู่มือไปปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจะส่งผลให้สามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ                      
เพื่อน าไปสู่การให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่อไป 
 4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังรักษาผลประโยชน์           
ของทางราชการ 
 
 
 
 
 

คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที ่



ขอบเขต 
 คู่มือนี้ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชน รวมท้ังการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล 
และรวบรวม เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ค ำจ ำกัดควำม 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆตามระเบียบ ข้อกฎหมาย                        
พ ร้ อมกั บ แ จ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ ง เรี ยน ทราบผลห รือความ คืบ ห น้ าขอ งก ารด า เนิ น ก ารภ าย ใน สิบห้ าวั น                               
ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน 
ด าเนินคดี หรืออื่นๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ควำมรับผิดชอบ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน และด าเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ ในการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

หลักเกณฑ์และรำยละเอียดกำรร้องเรียน 
 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 

คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 



 2. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหายแก่บุคคล      
ท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  2.1 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   2.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน 
   2.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   2.2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สวบสวน) 
   2.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   2.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
   2.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   2.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  2.3 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อาจรับพิจารณา 
   2.3.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ 
   2.3.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   2.3.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 2.2 
  2.4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   2.4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
   2.4.2 ร้องเรียนผ่านอีเมล์กลุ่มกฎหมายและคดี laws@bkkp.go.th 

กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน / พิจำรณำด ำเนินกำร 
  1. ให้กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
  2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ี รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
  3. กรณี ท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง                        
ให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการตามค าส่ังนั้น 
  4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริง                 
ท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ            
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้ เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และยุติเรื่อง 

คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที ่
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  5. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความ
จ าเป็น คณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา 
  7. เมื่อมีการด าเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยัง            
ผู้ร้องเรียนได้ 
  8. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุ               
ถึงช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน 
   8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณี ท่ี ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน            
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง    
ต่อข้อร้องเรียน 
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แนวทำงกำรตรวจสอบตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
  การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ดังนี้ 
   1. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีก าหนด 
รวมทั้งตรวจสอบผลการด าเนินงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
   2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร                
พิจารณาผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 

มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริตหน่วยงาน
ต้องปกปิด ช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆท่ีสามารถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น                   
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อ งกับเรื่องร้องเรียน                       
มีหน้าท่ีเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ                        
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด            
หรือต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจส่ังให้เปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 

มำตรฐำนงำน 
  การรับและตอบข้อร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องด าเนินการ
โดยทันที หากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นจะต้องอ านวยความสะดวกโดยการประสานงาน                  
จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบในเบื้องต้น และเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการต้องแจ้งผลการด าเนินการ                  
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

รวบรวมสถิติประจ ำปีงบประมำณ (ภำยใน 30 วัน) 
  เมื่อส้ินปีงบประมาณ กลุ่มกฎหมายและคดีจัดท าสถิติในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
พร้อมท้ังแจ้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการจัดการต่อไป 
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ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด                  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปรามปราบการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกันการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

 เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริต เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร            
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริต                    
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  

เจ้ำหน้ำที่ หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานจ้างเหมา หรือบุคลากรท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานให้กับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด 

ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
  ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด               
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด 
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  กำรตอบสนอง  หมายถึง  การส่งต่อ ให้แก่หน ่วยงาน ที่เกี ่ย วข้อ ง  การตรวจสอบ                            
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ               
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน 
ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน 
ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
  (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
  (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (4) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว ท่ีสร้างความ
เสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  3.2.1 ช่ือและท่ีผู้ร้องเรียน 
  3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  3.2 .3 การกระท าท้ังหลายท่ี เป็น เหตุแห่งการร้องเรียน พร้อม ท้ังข้อ เท็จจริง                          
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี     
อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
  3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  3.2.5 ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 
  3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
  3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 3.3 กรณีร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน   
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 3.4 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อาจรับพิจารณา 
  3.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ 
  3.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหลักฐานท่ีเพียงพอ 
  3.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  3.5.2 ร้องเรียนผ่านอีเมล์กลุ่มกฎหมายและคดีท่ี laws@bkkp.go.th 

mailto:laws@bkkp.go.th
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  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าท่ี รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ 
   4.3 กรณีท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เห็นสมควรให้แต่งต้ังคระกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง                           
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการตามค าส่ังนี้ 
   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริง                   
ท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ             
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้ เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และยุติเรื่อง 
   4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผล                        
ความจ าเป็นคณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา 
   4.7 เมื ่อมีการด า เนิน การ ใน เบื ้อ งต้น เป็นประการใด  ให้ก ลุ่ มกฎหมายและค ดี                               
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.8 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
    4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน
ระบุถึงช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน 
    4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน                  
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง                       
ต่อขอ้ร้องเรียน 

   ประกาศ ณ วันท่ี            มิถุนายน 2564 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

เร่ือง แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
ของเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แล้วนั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าว จึงเห็นควร
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน                 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี โดยประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 

1. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม ต าแหน่งนิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

2. นางสาวบุษบา  คุณพาที  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 
ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                            
ของเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และด าเนินการให้เป็นไป                
ตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเคร่งครัด 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ส่ัง ณ วันท่ี          เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

 

 

 


