
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 



 
 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยระบบ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำรและ
เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญและ           
ถือเป็นภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐที่จะต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดซึ่งเป็นวำระส ำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยมุ่งมั่น
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก           
เพ่ือสร้ำงกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต            
สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบควำมพร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ ได้
ด ำเนินกำร ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะด ำเนินกำรเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต   

 เพ่ือให้กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงำน เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรมสอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good governance) จึงเป็นกำรสมควรจะได้มีกำรก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนไว้             
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ประชำชน             
ให้สำมำรถใช้สิทธิได้โดยถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย จึงได้จัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำรว่ำด้วย         
แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 



 
 

 
 



 

 
(1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมสุจริตและโปร่งใส ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่งพร้อมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘        
ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ กำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนต้องระบุชื่อ – สกุล จริง, หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน,              
หมำยเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ เพ่ือเจ้ำหน้ำที่จะได้ติดต่อกลับเพ่ือยืนยันข้อมูลว่ำมิใช่กำรร้องเรียน             
โดยกลั่นแกล้งบุคคลใด หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม และเพ่ือประโยชน์ในกำรตอบกลับแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

กำรร้องเรียนโดยไม่ระบุชื่อ – สกุล จริง ของผู้ร้อง ข้อร้องเรียนไม่ชัดเจน และไม่มีพยำนหลักฐำนชัดเจน           
เพียงพอที่จะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้จะมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ตำมมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่งพร้อม
หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ เป็นดุลพินิจของหน่วยงำน
ไม่รับเรื่องไว้พิจำรณำ 

(2)  ในกำรร้องเรียน ผู้ร้องมีหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลและพยำนหลักฐำนที่ถูกต้องเป็นจริงตลอดจนกำร                
อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแสวงหำข้อเท็จจริง หรือเพ่ือกำรด ำเนินกำร                
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  รวมถึงกำรจัดส่งเอกสำรหรือกำรกระท ำใดๆเพ่ือเป็นกำรตรวจสอบว่ำผู้ร้องเรียน                 
เป็นผู้มีตัวตนจริงเมื่อเจ้ำหน้ำที่ร้องขอ ทั้งนี้  เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้มีกรณีกำรร้องเรียนโดยกลั่นแกล้งบุคคลใด                
และเป็นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่งพร้อมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘                 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ 

(3) ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ต้องกำรร้องเรียน 
พฤติกำรณ์ที่กล่ำวหำว่ำกระท ำผิด ช่วงวันเวลำที่กระท ำควำมผิด ระบุพยำนหลักฐำน กรณีแวดล้อม ที่ปรำกฏชัดเจน   
เพียงพอที่จะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้ 
 (4) กำรร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยค ำสุภำพ ไม่ใช้ค ำพูดที่มีลักษณะเป็นกำรส่อเสียด หยำบคำย ลำมกอนำจำร 
หรือใส่ร้ำยผู้อ่ืนโดยปรำศจำกมูลควำมจริง 

(5) ผู้ร้องเรียนควรทรำบว่ำ กำรร้องเรียนอันเป็นเท็จ หรือโดยมีเจตนำไม่สุจริต หรือโดยกลั่นแกล้งเพ่ือให้
เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อำจเป็นผลให้ผู้ร้องเรียนมีควำมผิดและต้องรับโทษทั้งทำงแพ่งและอำญำ 
รวมถึงอำจถูกด ำเนินกำรทำงวินัยด้วยกรณีท่ีผู้ร้องเรียนเป็นข้ำรำชกำร 
 (6) ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นควำมลับ และจะไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสำธำรณชน 
เว้นแต่ กำรเปิดเผยในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้เปิดเผย หรือต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจสั่งให้เปิดเผยตำมกฎหมำย 

 2.1 กรณียื่นเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ก ำหนดช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป                    
อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด แบ่งเป็น 3 ช่องทำง ดังนี้  

(1) ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ที่อยู่ 60/1  
หมู่ที่ 5  ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

(2) ส่งหนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์มำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ที่อยู่ 60/1 
หมู่ที่ 5 ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

(3) กลอ่งรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ทำงเว็บไซต์  http://www.cpn1.go.th/  



 
 

 
 

 2.2 กรณียื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำหรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้ำที่ แต่เป็นกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ   
อย่ำงใดโดยอำศัยเหตุที่มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ก ำหนดช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด แบ่งเป็น 3 ช่องทำง ดังนี้  

(1) ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ที่อยู่ 60/1  
หมู่ที่ 5  ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

(2) ส่งหนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์มำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ที่อยู่60/1 
หมู่ที่ 5 ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

(3) กลอ่งรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทำงเว็บไซต์  http://www.cpn1.go.th/  
 

 

 

 กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 

 

 

 เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต  หน่วยงำนจะปกปิดชื่อ   
ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล   
ไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้นที่จะเข้ำถึงข้อมูล
ดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน 
และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจสั่งให้เปิดเผยตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
 



 
 

 
 

 

 ขั้นตอนที่ 1 
 กรณมีีเรื่องร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรรับเรื่อง ลงทะเบียนระบบสำรบรรณทะเบียนรับ-ส่ง  
 ขั้นตอนที่ 2 
 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มกฎหมำยและคดี รับเรื่อง วิเครำะห์เรื่อง และบันทึกรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพิจำรณำมอบหมำยตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น/แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ขั้นตอนที่ 3 
 เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและท ำบันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
 ขั้นตอนที่ 4 

 ยุติเรื่อง แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอ ำนำจได้มีค ำสั่ง 

 ไม่ยุติเรื่อง กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัย (วินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง) 
- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรง ด ำเนินกำรภำยใน ระยะเวลำ 90 วัน 
- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ด ำเนินกำรภำยใน ระยะเวลำ 180 วัน    

ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นขอขยำยระยะเวลำได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และไม่เกิน 240 วัน) 
- แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ

รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยจำกผู้มีอ ำนำจ 

  

 ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนเกี่ยวกับจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ได้รับในแต่ละปีงบประมำณ อย่ำงน้อยประกอบด้วย จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ ำนวนเรื่อง            
ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยในแต่ละปีงบประมำณให้รำยงำนทุกๆ 6 เดือน ดังนี้ 
 - รำยงำนครั้งที่ 1 กำรด ำเนินกำรตั้งแต่เดือน ตุลำคม – มีนำคม รำยงำนภำยในวันที่ 30 เมษำยน ของทุกปี 
  - รำยงำนครั้งที่ 2 กำรด ำเนินกำรตั้งแต่เดือน เมษำยน – กันยำยน รำยงำนภำยในวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี 

    
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนผังการปฏิบัติงาน 

1. ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 

2. วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน 

บันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพป.ชพ 1 

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน
ข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ 

4. สรุปเรื่อง และท าบันทึกเสนอ  
ผอ. สพป. ชพ. 1 พิจารณา 

กรณียุติเรื่อง  กรณีมีมูลกรณีที่กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

เข้าสู่กระบวนการด าเนินการทางวินัย 

แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอ านาจ 

ได้มีค าสั่งยุติเรื่อง 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้อ้งเรียนทราบภายใน 
15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการด าเนินการทางวินัยจากผู้มีอ านาจ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อยกเว้น กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

กระบวนการด าเนินการทางวินัยโดยสังเขป 

ก่อนด าเนินการทางวินัย สืบสวนข้อเท็จจริง 
เพื่อหามูลกรณีที่กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

ร้ายแรง-ไม่ร้ายแรง (ม.95 วรรคห้า) 

กรณีไม่ร้ายแรง 
(ผู้บังคับบัญชา) 
ม.98 วรรคหนึ่ง 

กรณีร้ายแรง 
(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง) 

ม.98 วรรคสอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

โทษไม่ร้ายแรง: ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

โทษร้ายแรง: โดยผ่านมติ กศจ. ชุมพร 
(ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งต้ังตาม ม.53  

สั่งลงโทษตามมติ) 

รายงาน กศจ. ชุมพร รายงาน กศจ. 

รายงาน สพฐ. รายงาน ก.ค.ศ. 

สั่งยุติเรื่อง กรณีไม่มีมูล
อันควรกล่าวหาว่า

กระท าผิดวินัย 



 
 

 
 

จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้” 
(ตามมาตรา 98 วรรคเจ็ด และ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วินัยไม่ร้ายแรง 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

วินัยร้ายแรง 

- กระท ำควำมผิดอำญำจนต้องค ำพิพำกษำ
ถึงที่สุดว่ำกระท ำผิดและผู้บังคับบัญชำ   
เห็นว่ำข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดแล้ว 
- รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ 
หรือ ให้ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่
สืบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และได้มีกำรบันทึก
ถ้อยค ำรับสำรภำพเป็นหนังสือ 

- ต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกหรือให้
ลงโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่ กระท ำ   
โดยประมำท หรือลหุโทษ 
- ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกัน
เป็นเวลำเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
- รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ หรือ
ให้ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนหรือ
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพ
เป็นหนังสือ 



 
 

 
 

เร่ิมท ำกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
ภำยใน 7 วันท ำกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ขึ้นอยู่กบัข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณี 

 

 

***  

1. ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
60/1 หมู่ที่ 5  ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

2. ส่งหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทำงไปรษณีย์มำท่ีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
60/1 หมู่ที่ 5  ต ำบลขุนกระทิง  อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 

3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ทำงเว็บไซด์  https://www.cpn1.go.th 
**** หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมำยและคดี โทร. (077) 576458 ต่อ 0 ****  

 
1. มำติดต่อด้วยตนเอง 
2. ร้องเรียนทำงไปรษณยี ์
3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
    ผ่ำน website 
http://www.cpn1.go.th/ 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

 

แจ้งผลใหผู้้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

รายงานการด าเนินการทางวินัย 
จากผู้มีอ านาจ 



 

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 
  

เขียนที่............................................................................ 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

 ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................ผูร้้องเรียน 

ที่อยู่............... หมู่ที่............. ถนน............................... ต ำบล..................................อ ำเภอ... ...............................  

จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์.................... หมำยเลขโทรศัพท์............................................. 

 เรื่องร้องเรียน ……………….…............................................................................................................. 

 รายละเอียด.............................................................. ......................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
 
  ลงชื่อ..............................................................  
   (.............................................................) 
    ผู้ร้องเรียน 



 
 

 
 

สรุปรายงานการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
 เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ     เรื่องร้องเรียนทั่วไป 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 25…... – 31 มีนาคม 25……  
 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 25…... – 30 กันยายน 25…… 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 
 

ล าดับ
ที ่

เดือน 
จ านวนเรื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ยุติ 

หมายเหตุ 
 

สพป. 
ชพ.1 

ป.ป.ช. สพฐ. ศดธ. 
ชุมพร 

ศธจ. 
ชุมพร 

รวม
ทั้งหมด 

๑ ตุลำคม          
๒ พฤศจิกำยน          
๓ ธันวำคม          
๔ มกรำคม          
๕ กุมภำพันธ์          
๖ มีนำคม          
7 เมษำยน          
8 พฤษภำคม          
9 มิถุนำยน          

10 กรกฎำคม          
11 สิงหำคม          
12 กันยำยน          
รวมสถิติรอบปัจจุบัน          

 

.              ลงช่ือ                                      ผู้รายงานข้อมูล 
                                                                     (………………………………….) 
                                                                  ต าแหน่ง……………………………… 

.. 

.  ลงช่ือ                                      ผู้รับรองข้อมูล 
                                                                    (……………………………………) 
                                                                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

                                                 ลงช่ือ                                      ผู้รับรายงาน 
                                                                   (………………………………………) 
                                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 


