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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
๑.  หลกัการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบติังานเกิน
ความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจใหท้นัต่อสถานการณ์  ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการและมีการประเมินผลการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ 
  ดงันั้น  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่
กบัการพฒันาบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นหน่วยรับแจง้เบาะแสการ
ทุจริตหรือกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงจดัให้มีหน่วยรับเร่ืองราวร้องทุกข์และคู่มือในการปฏิบติังานเร่ือง
ร้องเรียนข้ึน 

 

๒.  วตัถุประสงค์ 

  ๑.  เพื่อจดัการเร่ืองร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก                   
สอดรับกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  ๒.  เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียและผู ้ร้องเรียนสามารถเข้าใจและมีความเช่ือมั่นในการ
บริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก ว่าสามารถปฏิบติังานให้เป็นไป                  
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพื่อให้การปฏิบติังานเร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๑.๑ ก ำหนดหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
  ๑.๒ พิจำรณำคุณสมบัติของบุคลำกรเพ่ือก ำหนดตัวเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๑.๓ ออกค ำสั่งแต่งตั้งและแจ้งบุคลำกรในสังกัดทรำบ 

 ๒.  หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๒.๑ เป็นผู้ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือพบเห็นกำรกระท ำผิดวินัย 
  ๒.๒ เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องจริง โดยไม่ใช่เพื่อกลัน่แกลง้ผูห้น่ึงผูใ้ด 

 ๓.  วธีิการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๓.๑ ท าเป็นหนงัสือโดยใชถ้อ้ยค าสุภาพ 
  ๓.๒ ระบุตวัผูถู้กกล่าวหา วนัเวลาและขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งเหตุท่ีร้องเรียนให้
ชดัเจนเพียงพอแก่การด าเนินการ พร้อมอา้งพยานบุคคล พยานวตัถุ หรืออ่ืนใดประกอบเหตุท่ีร้องเรียน 

 ๔. ช่องทางการติดต่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๑ ติดต่อดว้ยตนเอง โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มแจง้เร่ืองร้องเรียน ไดท่ี้กลุ่มกฎหมาย
และคดี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
  ๔.๒ ทางไปรษณีย ์โดยมีหนงัสือถึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ระบุท่ีอยู่ ๑๘๒/๘๙ ถนนสุวรรณศร ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองนครนายก  จงัหวดันครนายก 
๒๖๐๐๐  
  ๔.๓ ทางโทรศพัท ์หมายเลข ๐๓๗-๓๑๓๖๒๘ 
  ๔.๔ทาง เว็บไซต์ของส านัก ง าน เขตพื้ น ท่ีก า ร ศึกษาประถม ศึกษานครนายก 
(www.edunayok.org) 
  ๔.๕ ทางโทรศพัทเ์จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียน 
   - นายจกัริน มณี(๐๘๓-๒๘๕๖๗๓๒) 
  ๔.๖ ทางโทรศพัท ์ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
   - นายเสรี ขามประไพ(๐๙๕-๕๖๒๑๙๓๘๒) 
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 ๕. การแจ้งกลบัผู้ร้องเรียน 
  ๕.๑ เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามได้ทนัที หรือเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ โดยตรงไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บเร่ืองแจง้เจา้หนา้ท่ีเจา้ของเร่ืองโดยตรงต่อไป 
  ๕.๒ เจา้หน้าท่ีผูรั้บเร่ืองส่งเร่ืองให้เจา้หน้าท่ีเจา้ของเร่ืองด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
และเสนอผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัชั้น  
  ๕.๓ ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายกมอบหมายกลุ่ม
กฎหมายและคดีด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ด าเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

การด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑. เม่ือ สพป.นครนายก ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจะตรวจสอบขอ้เท็จจริงว่า ผูถู้กกล่าวหาเป็น
ขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกดั สพป.นครนายก ท่ีมีผูใ้ดเป็นผูบ้งัคบับญัชา โดยหากเป็น
ขา้ราชการครูผูส้อนหรือรอง ผอ.สถานศึกษา จะส่งเร่ืองร้องเรียนให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนตามอ านาจหน้าท่ี หากผูถู้กร้องเรียนด ารงต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษาหรือบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีราชการบนส านกังานเขตพื้นท่ีฯ  ผอ.สพป.นครนายก จะเป็นผูด้  าเนินการสืบสวน/
สอบสวนตามอ านาจหนา้ท่ี โดยหากพบวา่เร่ืองร้องเรียนไม่มีมูล จะสั่งยติุเร่ือง 
  ๒. เม่ือการสืบสวนด าเนินการเสร็จส้ินพบว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลสมควรถูกกล่าวหา ผูมี้
อ  านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั โดยหากพบวา่กรณีมีมูลสมควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวนิยั
ไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรง หากเป็นกรณีผิดวินยัไม่ร้ายแรงจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๙๐ วนั  หรือ
หากเป็นกรณีผดิวนิยัร้ายแรงจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๑๘๐ วนั 
  ๓. หากผลการสอบสวนพบวา่ ผูถู้กกล่าวหากระท าผิดวินยั จะด าเนินการออกค าสั่งลงโทษ
ทางวินยั หรือหากพบว่าผูถู้กกล่าวไม่ไดก้ระท าผิดวินยัหรือพยานหลกัฐานไม่เพียงพอจะพิจารณาว่าผูถู้ก
กล่าวหากระท าผดิวนิยั จะสั่งยติุเร่ือง  
  ๔. น ารายงานการด าเนินการทางวนิยัเขา้พิจารณาในท่ีประชุม กศจ. เพื่อพิจารณาตามอ านาจ
หนา้ท่ี 
  ๕. รายงานการด าเนินการทางวนิยัไปยงัหน่วยงานตน้สังกดั ตามระเบียบ 
  ๖. แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ร้้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั 
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ขัน้ตอนการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 

 
ผู้บังคบับัญชาพบเห็น/รับทราบเร่ืองร้องเรียนจากหน่วยงานอ่ืน/หนังสือร้องเรียน(๑วนั) 

กลุ่มงานวนิัยฯสืบสวนตรวจสอบและพจิารณาเสนอ( ๑ วนั) 

ผอ.สพป.นครนายกพจิารณาส่ังการ(๑วนั) 

งานวนิัยฯพจิารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย(๓ วนั) 

ยุตเิร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยไม่ร้ายแรง 

ผอ.สพป.นย. พจิารณา(๓ วนั) ผอ.สพป.นย. พจิารณา(๓ วนั) 

ผอ.สพป.นย.มคีวามเห็น(๓ วนั) 

น าเข้าทีป่ระชุม กศจ.(๗ วนั) 

กศจ.ส่ังลงโทษ(๓ วนั) 

รายงาน กคศ.ศ.(๓ วนั) 

ผอ.สพป.นย.ส่ังลงโทษ(๓ วนั) 

น าเข้าทีป่ระชุม กศจ.(๗ วนั) 

ลงโทษตามมต ิกศจ.(๓ วนั) 

รายงาน สพฐ. (๓ วนั)    

 

 

 

 

 

ยุตเิร่ือง 

 

ยุตเิร่ือง 

แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ 

วนั นับแต่ด าเนินการเสร็จ

สิน้ 

รายงาน ผอ.
สพป.นย (๓ วนั) 
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ขัน้ตอนการด าเนินการทางวนัิยไม่ร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคบับัญชาแต่งตั้งกรรมการ 

สอบสวนวนิัยไม่ร้ายแรง(ม.๙๘ วรรค ๑) 

ผู้บังคบับัญชาพจิารณาส านวนและ 

ส่ังลงโทษตามอ านาจหน้าที ่

รายงาน  ผอ.สพป.พจิารณา 
ตามอ านาจหน้าที ่

น าเข้าพจิารณาในทีป่ระชุม 

กศจ. เพ่ือพจิารณา 

รายงาน  สพฐ .เพ่ือพจิารณา 

รายงานการด าเนินการทางวนิัย 

สพฐ.
เห็นชอบ 

สพฐ.มคีวามเห็นแย้ง 

แจ้ง สพป./สพม. 
เสนอ กศจ.ทราบ 

ผู้มอี านาจออก
ค าส่ังลงโทษ
ตามมต ิสพฐ. 
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ขัน้ตอนการด าเนินการทางวนัิยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มอี านาจตาม ม. ๕๓ แต่งตั้งกรรมการ 

สอบสวนวนิัยอย่างร้ายแรง(๓ วนั) 

คณะกรรมการฯด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 

๑๘๐ วนั (ขอขยายได้ไม่เกนิ ๖๐ วนั) 

รายงานผลการสอบสวนให้ 

ผู้ส่ังแต่งตั้งพจิารณา(๗ วนั) 

ผู้มอี านาจตาม ม. ๕๓ พจิารณาผลการ

สอบสวนตามรายงานการสอบสวน(๗ วนั) 

พจิารณาเห็นว่าเป็น 

ความผดิวนิัยไม่ร้ายแรง(๗ วนั) 

พจิารณาเห็นว่าเป็น 

ความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง(๗ วนั) 

พจิารณาส่ังลงโทษตาม
อ านาจหน้าที(่๗ วนั) 

มคีวามเห็นและเสนอ 

กศจ.เพ่ือพจิารณา(๗ วนั) 

ผู้มอี านาจตาม ม. ๕๓ ส่ัง 

ลงโทษตามมต ิกศจ.(๓ วนั) 
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ผู้มีอ านาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนัิยอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(ม. ๕๓(๔) 

- ครูผู้ช่วย 

- ครู 

- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตาม ม.๓๘ค(๒)ในสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พื้นทีก่ารศึกษา(ม. ๕๓(๓)) 
- รอง ผอ.สถานศึกษา 

- ผอ.สถานศึกษา 

- ศึกษานิเทศก์ 

- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม        
ม.๓๘ค(๒) ใน สพท. 

- ต าแหน่งทีม่วีทิยฐานะช านาญการ 

- ต าแหน่งทีม่วีทิยฐานะ 

ช านาญการพเิศษ 

- ต าแหน่งทีม่วีทิยฐานะเช่ียวชาญ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน( ม. ๕๓(๒)) 
- รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

- รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ช านาญการพเิศษ 

- รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
เช่ียวชาญ 

- ผอ.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

- ผอ.ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

เช่ียวชาญ 
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แบบฟอร์มแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เขียนท่ี................................................................ 

วนัท่ี............. เดือน................................... พ.ศ. .............. 

เรียน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 

  ดว้ยขา้พเจา้ ...................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................
หมู่ท่ี................... ถนน........................................ ต าบล........................................อ าเภอ....................... ...................                            
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์................................... หมายเลขโทรศพัท.์................................................ 

  ร้องเรียนเร่ือง............................................................................................................................................. 

  พฤติกรรมท่ีร้องเรียน ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

  เอกสารอา้งอิง 

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

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

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

            
        (ลงช่ือ)......................................................... 

(......................................................) 

                                                                                                                                                                     ผูร้้องเรียน 

 

 



 

 


