
 

 
 
 

 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการด าเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
ได้ข้อยุติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้             
และเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน                  
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ                      
ให้มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 การจัดท าแนวปฏิบัติการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร              
ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง              
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน              
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 
หลักการและเหตุผล 1 
สถานที่ตั้ง 1 
วัตถุประสงค์ 2 
ขอบเขต 2 
ค าจ ากัดความ 2 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 3 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 3 
กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 4 
การด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 5 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 6  
แนวทางการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 9 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 9 
รวบรวมสถิติ 9 
มาตรฐานงาน 9 

ภาคผนวก 
 - แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - แบบหนังสือแจ้งผลด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 186/2565  
   เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
   การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ทีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ 
คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายของคดีของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง เพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งกลุ่มกฎหมาย
และคดีขึ้น เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา 
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการ
ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการรณรงค์และเสริมสร้างองค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับ
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการด าเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้ าที่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สถานที่ตั้ ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา               
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 



2 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถน าคู่มือไปใช้เป็นกรอบแนวทาง                
การด าเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2. เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                     
เป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง      
และครบถ้วน 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานภายหลังหรื อเจ้าหน้าที่                  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและน าคู่มือไปปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจะส่งผลให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ                      
เพ่ือน าไปสู่การให้ข้อคิด ขอ้เสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่อไป 
 4. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งรักษาผลประโยชน์           
ของทางราชการ 
ขอบเขต 
 คู่มือนี้ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชน รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนินการ ติดตาม ประเมินผล 
และรวบรวม เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ค าจ ากัดความ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามระเบียบ ข้อกฎหมาย                        
พร้ อมกั บแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ ง เ รี ยนทราบผลหรื อความคื บหน้ า ของการด า เนิ นการภายในสิ บห้ า วั น                               
ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไป 
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 “การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ / 
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์ / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย /     
การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / 
ติดตามทางโทรศัพท์ / ทางโทรสาร / E-mail / ไปรษณีย ์

ความรับผิดชอบ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน และด าเนินการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับการต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 
 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย               
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล      
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  2.1 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   2.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน 
   2.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   2.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สวบสวน) 
   2.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   2.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   2.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   2.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  2.3 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
   2.3.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   2.3.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอ 
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   2.3.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.2 
  2.4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   2.4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
   2.4.2 ร้องเรียนผ่านอีเมล์กลุ่มกฎหมายและคดี laws@bkkp.go.th และ lawss.bkkp@gmail.com 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / พิจารณาด าเนินการ 
  1. ให้กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
  2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
  3. กรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง                        
ให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง                 
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ             
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และยุติเรื่อง 
  5. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความ
จ าเป็น คณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา 
  7. เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยัง             
ผู้ร้องเรียนได ้
  8. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ                
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน 
   8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง    
ต่อข้อร้องเรียน 
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การด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

การร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดจะเป็นผู้ร้องเรียนก็ได้ผู้ร้องเรียนไม่จ าเป็น      
ต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระท าท่ีถูกร้องเรียนนั้น ซึ่งแตกต่างจากกรณีการร้องทุกข์ในคดีอาญาเนื่องจากผู้ร้อง
ทุกข์ในคดีอาญาต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดนั้น การร้องเรียนในทางวินัยจึงมีลักษณะ
เป็นการกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าผู้นั้นกระท าความผิดวินัยหรือไม่ การร้องเรียน  
อาจท าเป็นหนังสือร้องเรียนโดยปรากฏชื่อผู้ ร้องเรียนในกรณีที่มีชื่อผู้ร้องเรียนผู้ ได้รับค าร้องเรียน               
ต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนตามสมควรเพ่ือไม่ให้ได้รับผลกระทบในทางเสียหายต่อผู้ร้องเรียนหากเป็น
หนังสือร้องเรียนที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนไม่ได้ลงชื่อร้องเรียนหนังสือดังกล่าวเรียกว่า          
หนังสือสนเท่ห์หรือบัตรสนเท่ห์  ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนอาจพิจารณาด าเนินการได้หากการร้องเรียนนั้น                
ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมอย่างชัดเจน ชี้พยานบุคคลแน่นอนท าให้สมารถสืบสวนข้อเท็จจริงได้                  
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่           
25 ธันวาคม 2541 และตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 26 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547          
และในส่วนมาตรการคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น              
ได้แก่ การไปเป็นพยานให้ถือว่าไปราชการ การไม่กลั่นแกล้งผู้ให้ข้อมูลแก่ทางราชการ การให้บ าเหน็จความชอบแก่ผู้ให้ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 31 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542           
การด าเนินการภายหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วให้ถือว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นความลับของทางราชการ 
หนังสือร้องเรียนดังกล่าวต้องเป็นเอกสารประทับ “ลับ” ถ้าผู้รับเรื่องร้องเรียนมิใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
ร้องเรียนให้ส่งเรื่องให้แก่ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น ถ้าผู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่า
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาคนนั้นอาจรับด าเนินการเองหรือส่งเรื่องร้องเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรแก่เรื่องร้องเรียนนั้น ได้แก่ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด้วยหรืออาจมีความยุ่งยากในการด าเนินการผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่าก็ควร
ด าเนินการ ผู้บังคับบัญชาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ด าเนินการต้องพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้ว ได้แก่ พยานเอกสารได้แนบเรื่องร้องเรียนมาอยู่แล้วและพยานเอกสารนั้นมี
ความชัดเจนน่าเชื่อถือ ผู้บังคับบัญชาก็สามารถด าเนินการทางวินัยได้ทันที แต่หากไม่มีความชัดเจนหรือไม่มี
พยานหลักฐาน ก็ต้องท าการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือท าการรวบรวม
ข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียนนั้นให้ได้ ความชัดเจนเสียก่อนแต่อย่างไรก็ตามแม้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มี
พยานหลักฐานพอที่จะด าเนินการทางวินัยได้ทันที ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ ผู้ร้องเรียนมีตัวตน
ลงชื่อร้องเรียนในหนังสือร้องเรียน หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ถูกร้องเรียนกระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชา ก็ต้องด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่ งการสืบสวน
ข้อเท็จจริงนั้น เพ่ือให้ทราบว่ากรณีร้องเรียนมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ถูกร้องเรียนนั้นได้ท าความผิด
ทางวินัยหรือไม่ หากมีมูลผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัยทันที หากกรณีไม่มีมูลก็ให้ยุติ เรื่อง                   
ตามมาตรา 95 วรรคสี่และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 
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การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อ

ประสานหาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้ อ ง เ รี ย น ด้ ว ย ตั ว เ อ ง  ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น อี เ ม ล์                
ก ลุ่ ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ค ดี 
(laws@bkkp.go.th)

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งมาทาง
ไปรษณีย ์

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
 

ร้ อ ง เ รี ย น ท า ง โ ท ร ศั พ ท์              
0 2354 5257 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

 

การบันทึกข้อร้องเรียน 
 1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียดชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
 2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
 1. เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียน 
โดยละเอียด 
 2. สรุปประเด็นการร้องเรียน โดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
 3. หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ                           
หรือการเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆด้วย 
 4. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน
และพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 
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 5. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็นอันตราย                  
ต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็น                   
การกล่าวหาในเรื่องท่ีเป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา 
“ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 
 6. เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่าเรื่องน่าเชื่อเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มา
ด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการ
แอบอ้างชื่อเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่อง
ร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วรีบจบการสนทนา 
หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียนและการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 1. กรณีเป็นการขอรับข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 2. ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การใช้วาจา   
ไม่สุภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กริยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น 
จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์                
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง           
ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน           
ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
การติดตามแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 30 วันท าการเพ่ือเจ้าหน้าที่           
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ            
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริตหน่วยงาน           
ต้องปกปิด ชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น                  
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน                       
มีหน้าที่ เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ                        
ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด            
หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด 
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9 รวบรวมสถิติประจ าปีงบประมาณ (ภายใน 30 วัน)  
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มกฎหมายและคดีจัดท าสถิติในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
พร้อมทั้งแจ้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการจัดการต่อไป 
แนวทางการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ดังนี้ 
  1. ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้งตรวจสอบผลการด าเนินงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
  2.  ผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษากรุ ง เท พมหานคร                
พิจารณาผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
มาตรฐานงาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน             
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
 การรับและตอบข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องด าเนินการ                 
โดยทันที หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนจะต้องอ านวยความสะดวกโดยการประสานงาน                  
จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบในเบื้องต้น และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต้องแจ้งผลการด าเนินการ                  
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 



 
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เขียนที่ ........................................................ 
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ............ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).................................................................อาย.ุ...............ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่.................บ้าน.................................ต าบล/แขวง.............. ............................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั............................................เบอร์โทรศัพท์........................... ........... 
  ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องจาก..............................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วย ดังนี้ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน.................ฉบับ 
2. เอกสารอ่ืนๆ............................................... จ านวน................ฉบับ 

                ขอแสดงความนับถือ 
                         

           ลงชื่อ.............................................................ผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (...........................................................) 

ค าแนะน า 
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ชื่อ – สกุล ที่อยู่ บัตรประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
 1.2 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
 1.3 บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้ส านักงาน  
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้ 



 
ที ่ศธ 04230/       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
       304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
       เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

      วันที่.....เดือน...............พ.ศ................ 

เรื่อง แจ้งผลด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

อ้างถึง   .......................................................................................................................(ถ้ามี ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ..................................................................................... ............................... จ านวน............ฉบับ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (  ) 
หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (  ) ด้วยตนเอง (  ) ทางโทรศัพท์ (  ) อ่ืน ๆ ..................................................                  
ลงวันที่......................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................. .............นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของท่านไว้และได้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งผลการด าเนินการปรากฏ
ข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้ 

..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
................................................................................................................................................. ............................. 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
          (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร.  0 2354 5257 
โทรสาร  ๐ 2354 5257   



 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่ 186/2565 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
ของเจ้าหน้าที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แล้วนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของประกาศดังกล่าว จึงเห็นควร
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน                 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยประกอบด้วยบุคคล ดังนี้ 

1. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม ต าแหน่งนิติกร ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

2. นางสาวบุษบา  คุณพาท ี ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 
ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 

  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                            
ของเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และด าเนินการให้เป็นไป                
ตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

สั่ง ณ วันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 
 



 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ          
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และก าหนดให้ ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ            
หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการ           
ที่เก่ียวข้องได้ 

 เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริตเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถ           
ให้บริหารประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชา ชน                      
ด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร            
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริต                    
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด 

ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
  ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด               
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
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  การตอบสนอง  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง การตรวจสอบ                            
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ               
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน 
ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริ ง แจ้งเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
  การจัดการข้อร้องเรียน  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน /            
ร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์ / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย 
/ การร้องขอข้อมูล 
  ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น           
ติดต่อด้วยตนเอง / ติดตามทางโทรศัพท์ / ทางโทรสาร / E-mail / ไปรษณีย ์
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
  (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  3.2.3 การกระท าทั้ งหลายที่ เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง                          
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่     
อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
  3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  3.2.5 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
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  3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน  
  3.2.7  เอกสารหลักฐานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
เป็นต้น 
 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน   
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
 3.6 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
  3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
  3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอ 
  3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 3.7 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  3.7.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่  กลุ่มกฎหมายและคดี              
หรือตู้กล่องรับจดหมายร้องเรียน / ร้องทุกข์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  3.7.2 ร้องเรียนผ่านอีเมล์กลุ่มกฎหมายและคดีที่ laws@bkkp.go.th และ lawss.bkkp@gmail.com 
  3.7.3 ทางโทรศัพท์ 0 2354 5257 , 0 2354 5252 
  3.7.4 ทางจดหมายไปรษณีย์ส่งถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  
   4.1 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
   4.3 กรณีที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เห็นสมควรให้แต่งตั้งคระกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง                           
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการตามค าสั่งนี้ 
   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง                   
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ             
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และยุติเรื่อง 
   4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
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   4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผล                        
ความจ าเป็นคณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา 
   4.7 เมื ่อมีการด า เนินการในเบื ้อ งต้น เป็นประการใด ให้กลุ ่มกฎหมายและค ดี                               
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการดังนี้ 
    4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน 
    4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง                       
ต่อข้อร้องเรียน 
   ข้อ 5 การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
    5.1 เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนเพ่ือด าเนินการภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้น
ให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้วแต่กรณี 
    5.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน               
ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน 15 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น 
    5.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติ
และให้กลุ่มกฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
    5.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว  
แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว 
ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 
    5.5 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 
เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการ                 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุน 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่อง และร่วมกันป้องกันการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วยตน
กับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน 
 3. ก าหนดให้มาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยาน กรณีเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หากผลการด าเนินการถึงที่สุดแล้วปรากฏว่ามี
ผู้กระท าผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษ แก่บุคลากรผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน
ตามควรแก่กรณี 
 4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติตนของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ทุกระดับ ดังนี้ 
  4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เวลางานปกติไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ ตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
      4.2 การไม่น าความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไปแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือคนอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  4.3 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  4.4 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสิน     
อนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอ่ืนใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน          
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 5. ก าหนดให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคนจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง ลด ป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 6. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด
ส าหรับบุคลากรที่กระท าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 7. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม สามารถด าเนินการ 
  7.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกฎหมายและคดี 
  7.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  7.3 E-mail :  laws@bkkp.go.th และ lawss.bkkp@gmail.com หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 8. กระบวนการการแก้ปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ทั้งนี้  ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                     
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบ 

   ประกาศ ณ วันที่  6  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:laws@bkkp.go.th%20หรือช่องทางร้องเรียน/ร้อง
mailto:laws@bkkp.go.th%20หรือช่องทางร้องเรียน/ร้อง
http://www.bkkp.go.th/


 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุยพนิิจ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ให้การ
ด าเนินงานโปร่งใส เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจ            
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไถการก ากับ
การตรวจสอบตรวจสอบการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติ งานและขั้นตอน              
ที่เก่ียวข้องโดยให้มีนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 นโยบาย 
 1. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ
การปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนงาน     
ที่ส าคัญลดการใช้ดุลยพินิจ 
 3. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบ            
การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 4. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 5. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน
และข้ันตอนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 กรอบแนวทางปฏิบัติ 
 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
  1.1 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง             
อย่างเคร่งครัด 
  1.2 หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้นๆ                 
ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจที่อาจน ามาซึ่งความโปร่งใส                   
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ปฏิบัติตามมาตรคู่มือการ
ปฏิบัติงานเสนอ เพ่ือทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 



-2- 
  1.3 มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดี/กลุ่มอ านวยการ เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่              
ในการทบทวนการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. การลดการใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
  2.1 ให้ผู้อ านวยกลุ่มกลุ่ม/หน่วย ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจน
การใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
  2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการให้
เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ าท่ีสุด 
  2.3 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา                
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ                 
หรือประธานกรรมการทราบ เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมจ าเ ป็นในการทบทวนองค์ประกอบ                         
ของคณะกรรมการตลอดทั้งห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น 
หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่องเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 
  2.4 กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.5 กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้น ท าทะเบียนการยืม – 
การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 
  2.6 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
  2.7 มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนสอบการใช้จ่าย         
และบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. การลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
  3.1 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลย
พินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความเสมอภาค เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 
  3.2 ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท า
ระบบและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง                   
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ            
หรือเลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตลอดจนผลการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง และแผนการพัฒนาบุคลากร 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 กรณพีบว่ามีบุคลากรใดในส านักงานมีการกระท าที่เข้าข่ายการใช้ดุลยพินิจอันก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 1. รายงานผู้บังคับบัญชา 
 2. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกฎหมายและคดี 
 3. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 4. E-mail :  laws@bkkp.go.th และ lawss.bkkp@gmail.com หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไซต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 5. กระบวนการการแก้ปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ทั้งนี้  ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                 
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้               
ดุลยพินิจ และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่  6  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่  187/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันในการทุจริต
  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส     
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามนโยบายที่ได้ประกาศ 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบ มาตรการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยการให้การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส               
และป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 1. นายพิเชฐร์ วันทอง                       ประธาน 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. นางนภัทร ธัญญวณิชกุล              รองป ระธ าน
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. นายยุทธนา ส าราญกิจ                    กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. นายวิทยา เกษาอาจ                    กรรมการ 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5. นายธวัชชัย มิตรโกสุม                     กรรมการและเลขานุการ 
     นิติกร ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 6. นางสาวบุษบา     คุณพาท ี                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
     พนักงานราชการ ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
2. ผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขต 
 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2.1.1 นายวิทยา    เกษาอาจ  รองผู้อ านวยการส านักงาน         ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  2.1.2 นางสาวสุชญา   อินธนู  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน              ผู้รับผิดชอบ 
            กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

/ 2.2 มาตรการ 
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 2.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  2.2.1 นายยุทธนา   ส าราญกิจ    รองผู้อ านวยการส านักงาน        ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
                เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.2.2 นางสาวธนพร   คนเสงี่ยม      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ 
  2.2.3 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ผู้รับผิดชอบ 
 2.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.3.1 นายยุทธนา   ส าราญกิจ    รองผู้อ านวยการส านักงาน        ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
                เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.3.2 นางสาวธนพร   คนเสงี่ยม      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ 
  2.3.3 นางพรสวรรค์  ปิตุยะ      นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ   ผู้รับผิดชอบ 
 2.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  2.4.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขต         ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
      พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.4.2 นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการพิเศษ    ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  2.4.3 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการ     ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
 2.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  2.5.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขต         ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
      พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.5.2 นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการพิเศษ    ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  2.5.3 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการ     ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
 2.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.6.1 นายยุทธนา  ส าราญกิจ    รองผู้อ านวยการส านักงาน        ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
               เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.6.2 นายวิทยา  เกษาอาจ       รองผู้อ านวยการส านักงาน        ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
               เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.6.3 นางสาวธนพร   คนเสงี่ยม      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ 
  2.6.4 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ผู้รับผิดชอบ 
  2.6.5 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้รับผิดชอบ 
  2.6.6 นายธวัชชัย  มิตรโกสมุ      นิติกรช านาญการพิเศษ    ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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 2.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  2.5.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขต         ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
      พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2.5.2 นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการพิเศษ    ผู้รับผิดชอบ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  2.5.3 นางสาวบุษบา  คุณพาที พนักงานราชการ     ผู้รับผิดชอบ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
ตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้มีความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจา้พนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การปฏิบัติตนฉบับนี้โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดนิยามความหมาย
ของค าว่าการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ญาติและประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ          
เป็นเงินได้และยังได้วางหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติ              
ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้  
 ข้อ ๕ ห้ ามมิ ให้ เจ้ าพนักงานของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจค านวณ                  
เป็นเงินได้นอกเหนือจาก การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา              
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
 ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับ จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
  (๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป  
 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์             
หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม                
และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าว       
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถ คืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐ          
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิ ของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน              
หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 
 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า              
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูง สุดของรัฐวิสาหกิจ              
หรือกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธาน กรรมการ และกรรมการ            
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี อ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
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 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น               
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้มีอ านาจ แต่งตั้งถอดถอน 
เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ เจ้าพนักงาน  
ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว ไม่ถึงสองปีด้วย  
 ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ  ตามประกาศนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.                
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร                
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
 ค าจ ากัดความ 
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน       
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง             
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ           
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
 กรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต           
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 1. ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 2. ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าลักษณะ             
ให้ผู้นั้นอยู่อยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดการกระท าใดอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


