
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค ำน ำ 
  
 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
วิธีการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน และระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ไว้อย่างละเอียดและชัดเจน 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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 วัตถุประสงค์ ๑ 
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 ค าจ ากัดความ ๑-๒ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒ 
 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ๒-๓ 
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 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔-๕ 
 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕-๖ 
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖ 
 ผังขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗ 
 ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗ 
 ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ๘ 
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 ๑.วัตถุประสงค์ 
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร้องเรียนของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ด าเนินการเรื่องงร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเรื่องร้องเรียน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ      
การวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผลการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติ
เรื่องร้องเรียน โดยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 
 
 ๒. ขอบเขต 
  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องราวร้องเรียน รวบรวมหลักฐานวิเคราะห์ข้อร้องเรียน
และรายงานผลการด าเนินการการติดตามประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เห็นชอบ สั่งการต่อไป 
 
 ๓. ค ำจ ำกัดควำม 
  ค าว่า “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ เว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อด้วยตนเอง และหน่วยงานอ่ืนส่งให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้รับการบริการตามสิทธิที่ก าหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร   
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจาก
การด าเนินการตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ หรือกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ด าเนินการ
ต่อไปได ้
  ค าว่า “ทุจริต” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือ    
ละเว้นการปฏิบัติอย่างไร ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนไม่ได้มีต าแหน่ง   
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง   
หรือผู้อื่น (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔) 

  ค าว่า “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม คือ ไม่ได้เป็นไป
ตามทางที่ถูกท่ีควร 
  ค าว่า “คอรัปชั่น” มาจากภาษาอังกฤษ ค าว่า corrupt ซึ่งแปลว่า คดโกง กินสินบน      
แหลกเหลว ต่ าช้าชั่วไม่บริสุทธิ์ 
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  ค าว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและท านองคลองธรรม 
  ค าว่า “กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ” หมายความรวมถึง การเรียกค่าตอบแทน     
โดยมิชอบในการปฏิบัติหรือเพ่ือจะปฏิบัติหน้าที่ราชการ แม้เนื้อหาการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปโดยถูกต้อง 
  ค าว่า “ประโยชน์ที่มิควรได้” หมายความว่า ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 
 
 ๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  ๔.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีหน้าที่     
อนุมัติ ควบคุมก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ๔.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีหน้าที่ 
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔.๓ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  ๔.๔ นิติกร มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานติดตามและสรุปการด าเนินงาน        
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 ๕. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
  ๕.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องประกอบด้วย 
   - วัน เดือน ปี 
   - ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
   - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย หรือต้องการให้แก้ไข้ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเ จ้าหน้าที่  
ได้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้ 
   - ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  ๕.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย   
ต่อบุคคลอื่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๓ การใช้บริการเรื่องร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพ่ือยืนยันว่า     
มีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย 
  ๕.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
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  ๕.๕ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อนในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ หรือภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง 
  ๕.๖ ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเ พ่ิมเติมได้           
ในการด าเนินการตรวจสอบสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ ๑ นั้น ให้ยุติเรื่อง
และเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
  ๕.๗ ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ จะระบุรายละเอียดตามข้อ ๕.๑ จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   - ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษา    
หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
   - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   - ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   - ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช) ส านักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น นอกเหนือจากห ลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ดุ ลพินิจ                
ของผู้บังคับบัญชาที่จะรับไว้พิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
 ๖. กำรพิจำรณำในกำรก ำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่ เกี่ยวข้องนั้น จะปฏิบัติ         
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
ผู้ให้ข้อมูลผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าว โทษในเบื้องต้น ให้ถือว่า   
เป็นความลับของทางราชการ การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อ และที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
  - กรณีมีการระบุชื่อผู้ร้องจะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 
  - กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน 
หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น 
 
 
 



-๔- 

 
 

 ๗. วิธีกำรร้องเรียน 
  ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนผ่ำนช่องทำงได้ ดังนี้ 
  (๑) โทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
โทร. ๐๕๕-๓๙๔-๐๔๙ 
  (๒) ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
   - ยื่นค าร้อง/หนังสือร้องเรียน ไดท้ี่กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - ร้องเรียนด้วยวาจา ได้ที่กลุ่มกฎหมายและคดี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะด าเนินการ
บันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนไว้ 
  (๓) แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
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   - โดยเข้าไปที่เมนูติดต่อเรา         ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๔) แจ้งเรื่องร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือ ส่งจดหมายมาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ถนนพิษณุโลก – สากเหล็ก อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐ 
   
 
 ๘. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๘.๑ กรณีร้องเรียนเป็นหนังสือ ทางไปรษณีย์ หรือหนังสือราชการจากต้นสังกัด (เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ต่างสังกัด (เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด 
 (๒) สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อแล้วจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาตามล าดับ 
  ๘.๒ กรณีร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หรือร้องเรียนด้วยวาจา ณ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) รับเรื่องร้องเรียน จัดท าบันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน โดยวิธีการสอบถาม
รายละเอียดจากผู้ร้องเรียน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) 
 (๒) จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
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-๕- 

 

  ๘.๓ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๘.๑ หรือ ๘.๒ แลว้ ให้ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 
   (๑) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อาจพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา       
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก็ได้ 
   (๒) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ต้องด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัย ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๙๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 ๙. ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การจัดการเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติจ านวน ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน 
  ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง แยกออกเป็น ๒ กรณ ี
   กรณีท่ี ๑ กรณีลักษณะเรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่มีชื่อสกุลผู้ร้อง ไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง 
หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถติดต่อได้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนไม่สามารถ      
ชี้พยานบุคคลได้แน่นอน ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณา และจ าหน่ายออกจากสารบบ 
   กรณีท่ี ๒ กรณีไม่ใช่บัตรสนเท่ห์ ให้ด าเนินการตามวิธีการการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๓ แยกเป็น ๒ กรณ ี
  กรณีท่ี ๑ ส่งหนังสือประทับตราแจ้งเรื่องร้องเรียนให้สถานศึกษาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
กรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กรณีที่ ๒ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน กรณีเห็นว่า ผู้ถูกร้องเรียนอยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน 
 ขั้นตอนที่ ๔ ครบก าหนดรายงานแล้วไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้มีหนังสือแจ้งเตือน
สถานศึกษา หรือประธานคณะกรรมการสืบสวน 
 ขั้นตอนที่ ๕ สรุปการสืบสวนเมื่อได้รับรายงานการสืบสวนจากสถานศึกษาหรือจากประธาน
คณะกรรมการสืบสวน 
  - ยุติเรื่อง จัดเก็บแฟ้มทั้งบันทึก 
  - มีมูลเป็นความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 
 



-๖- 

 

 ขั้นตอนที่ ๖ แจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ/รายงานการด าเนินการกับหน่วยงานที่แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น 
 
 ๑๐. แผนผังปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ล ำดับ รำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำร หน่วยงำนรับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่องร้องเรียน ๑ วันท าการ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เรื่อง 
ขั้นตอนที่ ๓ การส่งหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามการรายงาน ๑๕ วันท าการ 
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปประเด็น 

- ยุติเรื่อง 
- มีมู ล เป็นความผิดฐานทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 

๗ วันท าการ 

ขั้นตอนที่ ๖ แจ้ง/รายงานผลด าเนินการ ๑๕ วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

 

 ๑๑. ผังขั้นตอนการให้บริการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๒. ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - เจ้าหน้าทีก่ลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
 
 
 
 
 

ร้องเรียน 

ลงทะเบียนรับเรื่องและ
พิจารณาประเด็น 

เรื่องร้องเรียน 

วิเคราะห์ประเด็น 
แจ้งสถานศึกษา/แจ้งค าสั่ง

สืบสวน 
(๑ วันท าการ) 

 

สืบสวน/ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ติดตามการรายงานการ
สืบสวน/การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

สรุปประเด็น 
ยุติเรื่อง/มีมูลเป็นความผิดวินัย 

แจ้งผลการร้องเรียน/
รายงานผลการร้องเรียน 



-๘- 

 
 ๑๓. ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ 
  ( ๑ )  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ ม ศึ ก ษ า พิ ษ ณุ โ ล ก  เ ข ต  ๒ 
http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/ (เก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ โดยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ) 
  - โดยเข้าไปที่เมนูติดต่อเรา         ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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