
การด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
----------------------- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงานด้านการ ประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษา  
และบุคลากรในสังกัดทราบ พร้อมทั้งก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
ในแต่ละรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน – 30 กันยายน  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดท านโยบาย จุดเน้น และแผน 
การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้มีความสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และน านโยบาย จุดเน้นดังกล่าว 
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดรูปแบบ วิธีการ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  3. ก ากับและติดตามการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 4. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทิน
การด าเนินงานที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลพิจารณาเลื่อนเงินเดือนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และประกาศที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 6. ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ก่อนน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 



 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนการด าเนินงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รวมทั้งปฏิทินการด าเนินการประเมินให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ 

ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการในสังกัด  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ที่อยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก 

 

สพท.น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการต่างๆ เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น 



ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รอบ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
 1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน  3  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  3  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน   -   ราย   
  ระดับดี    จ านวน   -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน   -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน   -   ราย        
 2. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน  16  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  16  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน   -   ราย   
  ระดับดี    จ านวน   -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน   -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน   -   ราย       
 3. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  111  ราย 
  ระดับดีเด่น   จ านวน  111  ราย 
  ระดับดีมาก   จ านวน       -  ราย   
  ระดับดี    จ านวน       -   ราย 
  ระดับพอใช้   จ านวน       -   ราย 
  ระดับปรับปรุง   จ านวน       -   ราย       
 







  
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง  จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................................................ 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้มีการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในการนี้ ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. การอ่านออก เขียนได้  
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัย 
5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การสร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงประกาศจุดเน้นของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่   13   ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

   
 







ปฏิทินการจัดท าข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

รอบที่ 1  (๑ ตุลาคม ๒๕64 – 31 มีนาคม 2565) 
 
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  

- ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ตามวิทยฐานะ ส่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือเสนอ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
- ผอ.สพท. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  

ให้ค าปรึกษาแนะน าและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565  

- ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ประเมินตนเอง ใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล   

ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 18 มีนาคม 2565         
และน าผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 19 – 31 มีนาคม 2565 มาประกอบการพิจารณาด้วย 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

- ผอ.สพท. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 
ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน
ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ 

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 
- กลุ่มบริหารงานบุคคลน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง         

ผอ.สถานศึกษา ไปจัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 

- สพท. เสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 

- สพท. เสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 
 
***หมายเหตุ รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการในต าแหน่ง  

ผอ.สถานศึกษา กรณีที่ไม่ได้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาอ่ืนมารักษาการในต าแหน่งผอ.สถานศึกษานั้นๆ 





ปฏิทินการจัดท าข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานนิเทศการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

รอบที่ 1  (๑ ตุลาคม ๒๕64 – 31 มีนาคม 2565) 
...............................................   

ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
- ศึกษานิเทศก์ จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามวิทยฐานะ ส่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

เพ่ือเสนอ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 

- ผู้อ านวยการกลุ่ม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้ค าปรึกษาแนะน า 
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 
- ผู้อ านวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ด าเนินการประเมินตนเอง ใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งผู้อ านวยการกลุ่ม  

- ผู้อ านวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานที่เสนอเป็น
ประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในรอบ 6 เดือน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ส่งผู้อ านวยการกลุ่ม 

ทั้งนี้ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 มีนาคม 2565   
และน าผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2565 มาประกอบการพิจารณาด้วย 

- ผู้อ านวยการกลุ่มรวบรวมเอกสารรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอ รอง ผอ.สพท.ที่ก ากับดูแล 

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
- รอง ผอ.สพท.ที่ก ากับดูแลและผู้อ านวยการกลุ่ม ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

และสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- รอง ผอ.สพท.ที่ก ากับดูแล ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกลุ่ม 
- ผู้อ านวยการกลุ่มน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 
- กลุ่มบริหารงานบุคคลน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ไปจัดท าข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน 

ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
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ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 
- สพท. เสนอ อกศจ.เพชรบูรณ์ กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 
สพท. เสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 



 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โทร. 056 - 737080 ต่อ 25 
ท่ี  -       วันท่ี   17   มีนาคม   ๒๕65 
เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ผู้รับผิดชอบจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ ์เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งต้ังท่านเป็นคณะกรรมการ
รับผิดชอบจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 435/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 น้ัน  

             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แจ้งให้ท่านด าเนินการ ดังน้ี 
      1. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ (ถ้ามี) และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละจุดเน้น 

เป็นผู้ประสานรายละเอียดการด าเนินงานไปยังบุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ในโรงเรียน/บุคคลภายนอก 
ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประเมินฯ 

      2. ขออนุมัติเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในการด าเนินงาน (ถ้ามี)  
        3. ประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนด  
      4. เมื่อด าเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด าเนินการกรอกคะแนนในแบบสรุปคะแนนประเมินฯ  

ที่ส่งมาพร้อมน้ี ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไฟล์ Excel ทาง My Office ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565  

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการ 
 
 

                        
      (นายภพเดชา  บุญศรี) 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 







แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คร้ังที่ 1 (๑ เมษายน ๒๕65) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
............................................... 

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 1 (๑ เมษายน 2565) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานต าแหน่ง  จึงให้โรงเรียนด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

๑. ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
๑.๑  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕1 
๑.๒  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า       
       ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕1  
๑.3  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 
       เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕62  
๑.4  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบั ติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ ให้ใช้          
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด     
โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส า นักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 

ผลการประเมินดีเด่น          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ผลการประเมินดีมาก          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80.00 – 89.99 
ผลการประเมินดี           ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70.00 – 79.99 
ผลการประเมินพอใช้          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60.00 – 69.99 
ผลการประเมินปรับปรุง          ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

๓. การแบ่งกลุ่มบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 
3.1  การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
   กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
 
             /3.2 การบริหารวงเงิน... 
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3.2  การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
   กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทั้งน้ี ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน 

หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้    
๔. การนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อค านวณวงเงิน 3% ที่ใช้ในการ 

เลื่อนเงินเดือนให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม   
๕. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ัง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

มาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละ โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่ม
และอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการค านวณที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 
      5.1  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละคร้ังให้เลื่อนได้ 
ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งต้ัง 
    ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่ง 
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
      5.2  ไม่ให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
      5.3  การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละคร้ัง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ 
      5.4  เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท  

6.  การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเหตุผล   
ให้ข้าราชการผู้น้ันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ น้ันให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน          
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 
 7.  การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินจัดเก็บสรุปผลการประเมิน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยสองรอบการประเมิน    

8.  บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
     8.1  ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 
     8.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น 
     8.3  ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
          /8.4 ผู้อ านวยการ... 
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     8.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน  
ท าหน้าที่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

       หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการ -
สถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งต้ัง       
เป็นคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน  
 หากส านักงาน ก.ค.ศ. / สพฐ. มีหนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จะได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายต่อไป 
หมายเหตุ 

หากมีปัญหาใดๆ ในทางปฏิบัติให้สอบถาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑   
- กลุ่มบริหารงานบุคคล   โทร. ๐๕๖ ๗๓๗ ๐๘0 ต่อ ๒5   
- นางน้อมจิตต์  หนูทอง    โทร. ๐81 785 6874 
- นางสาวชมัยพร  อ่อนวัน โทร. 086 934 8048 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คร้ังที่ 1 (๑ เมษายน ๒๕65) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 

ภายในวันที่  4  มีนาคม  ๒๕65 
 สพท.จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒565 
ไปยัง สพฐ. 
ภายในวันที่  18  มีนาคม  2565 

- ผอ.สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ประเมินตนเอง ใน 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล   

ทั้งน้ี ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 18 มีนาคม 2565         
และน าผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต้ังแต่วันที่ 19 – 31 มีนาคม 2565 มาประกอบการพิจารณาด้วย 
ภายในวันที่  22  มีนาคม  2565 
 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการประชุม    
และแจ้งการจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนทราบ 
ภายในวันที่  25  มีนาคม  2565 

- ผอ.สถานศึกษา หรือรักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางาน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565) ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ภายในวันที่  29  มีนาคม  ๒๕65  
 - สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ  
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
 - สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา ไปยังส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา 
ภายในวันที่  8  เมษายน  ๒๕65 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
 - คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ          
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 



- 2 - 
 

ภายในวันที่  15  เมษายน  2565 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอ อกศจ.
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 
ภายในวันที่  30  เมษายน  2565 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ไปยัง สพฐ. 

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

***หมายเหตุ รักษาการในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งต้ังเป็นรักษาการ 
ในต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา กรณีที่ไม่ได้แต่งต้ัง ผอ.สถานศึกษาอื่นมารักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.สถานศึกษาน้ันๆ ในการน้ี จะนับมีตัวอยู่ในกลุ่ม ผอ.สถานศึกษา  
 

















 

 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

 

 

 

 

 

 













































การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย 
----------------------- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และการรักษาวินัย โดยได้มีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่เน้นการสร้างความตระหนักต่อความซื่อสัตย์ของตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มี คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยึดหลักกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 1. จัดท าและประชาสัมพันธ์นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย  
การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
  1.1 ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 
  1.2 ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
  1.3 กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาในการด าเนินงาน  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 
  1.4 การป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร 
  1.5 ให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุม 
อบรม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวกับ 
การแสดงตนต่อความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยจัดแบ่งเป็นทีมเพ่ือผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดแบ่งเป็นทีมเพ่ือผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วม
กิจกรรม 
  2.3 กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพท. แต่งตั้งทีมคิดเพ่ือวิเคราะห์ 
และด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คณะท างาน/บุคลากรผู้รับผิดชอบ ด าเนินการวิเคราะห์ ประชุม 
จัดท าประกาศฯ คู่มือและแนวทางการด าเนินงาน/ปฏิบัติ 

-บุคลากรด าเนินการตามประกาศฯ คู่มือแนวทาง 
- บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมหรือด าเนินงานตามกิจกรรม 

บุคลากรรายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

- แจ้งประกาศฯ คู่มือแนวทางให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
- แจ้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพรมหากษัตริย์  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 

















 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ระหว่าง 
ผู้บริหารสถานศึกษา กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นพัฒนา
ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและความดีงามให้เกิดแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม 
                                        “พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา” 
เป็นคุณธรรมหลักทีส่ำคัญในขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน และองค์กรนำสู่สังคมไทย 
ทีเ่ป็นสังคมคุณธรรม โดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
ปัญหาที่อยากแก้  
  1.การขาดวินัย และจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การให้บริการต่อผู้ขอรับบริการ  
การรักษาความลับทางราชการ และการเก้ือกูลกันในหน่วยงาน และองค์กร 
  2.การปฏิบัติตามเงื่อนไขคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ การลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามประกาศ มาตรการ และแนวปฏิบัตขิองหน่วยงานและองค์กร 
  3.การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ การทำงานเป็นทีม และการสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบุคลากรในหน่วยงาน และองค์กร 
ความดีที่อยากทำ 
  ส่งเสริม พัฒนายกระดับคุณภาพ และมาตรฐานหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรในสังกัด  
โดยถือปฏิบัติเป็นข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้  
  1.มีความจงรักภักดี และยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ตามรอยพระยุคลบาท  
  2.มีวินัย จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน องค์กร และสังคม การอุทิศเวลา 
ให้ราชการ และการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการที่ดี   
  3.การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามแนวทางปฏิบัติระเบียบ และข้อบังคับ
ของกฎหมาย  
  4.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และการทำความดีเพ่ือแผ่นดิน  
  





 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………วันที ่    11  ตลุาคม  2564 

เรื่อง  การเข้าแถวเคารพธงชาติเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง 
        คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม,หน่วย,ส่วนและบุคลากรในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะจัดให้มีการเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง กล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตทุกวันจันทร์แรกของ
เดือน นั้น 
  เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จิรยธรรม
และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงขอแจ้งปฏิทินการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าว
คำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ณ  บริเวณ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ในวันจันทร์แรกของเดือน  เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุด
ข้าราชการ (ชุดกากี)   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                                        
(นายไท  พานนนนท์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฎิทินการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลำดับที่ วันที่ สถานที ่ หมายเหตุ 

1 18  ตุลาคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
2 1  พฤศจิกายน 2564 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
3 13  ธันวาคม  2564 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
4 3  มกราคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
5 7  กุมภาพันธ์  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
6 7  มีนาคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
7 4  เมษายน  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
8 2  พฤษภาคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
9 6  มิถุนายน  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

10 4  กรกฎาคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
11 1  สิงหาคม  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
12 5  กันยายน  2565 บริเวณเสาธง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

 
 











            

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ       กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………………………      วันที ่  25 มกรำคม 2565 

เรื่อง   โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม และจริยธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
         กิจกรรม : กำรดูแลรักษำธงชำติ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน 

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่ำ ได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม และจริยธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม : กำรดูแลรักษำธงชำติ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นกำรแสดงออก
ถึงควำมเป็นชำติ และกำรมีสถำบันหลัก ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และมีแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องและ
เหมำะสม  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติตำมโครงกำร
เสริมสร้ำงค่ำนิยม และจริยธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                                                                              
                                                          (นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร) 
                                     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 





            

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ       กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………………………      วันที ่  8 กุมภำพันธ์ 2565 

เรื่อง   กำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ พุทธศักรำช 2565 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/เจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน 

  ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งก ำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ 
พุทธศักรำช 2565 ระหว่ำงวันที่ 10 - 16 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พุทธศำสนิกชน   
เข้ำวัดปฏิบัติธรรม และร่วมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำเพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ก ำหนดจัด
พิธีท ำบุญตักบำตร เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ พุทธศักรำช 2565 ในวันพุธที่  16 กุมภำพันธ์ 2565             
เวลำ 07.30 น. ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รำยละเอียดแนบมำ
พร้อมนี้ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอประชำสัมพันธ์บุคลำกรในสังกัด 
ร่วมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ได้แก่ ท ำบุญตักบำตร ท ำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภำวนำ ฟังพระธรรมเทศนำ   
เวียนเทียน ในรูปแบบปกติ ณ วัดมหำธำตุ พระอำรำมหลวง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และวัด/ศำสนสถำนใกล้บ้ำน หรือร่วมกิจกรรมผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (online) ระหว่ำงวันที่ 10 - 16 
กุมภำพันธ์ 2565 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              (นำยภพเดชำ  บุญศรี) 
                รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 

               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

                                                              
                                                                

      
 

 

 

 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาเพ่ือการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิผลและสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานต่อเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานมีความชัดเจน สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ 
อย่างทันการณ์ ตอบสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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๑. วัตถุประสงค์ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพ่ือให้ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการกระบวนการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาเพ่ือ 
การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลและสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของความเป็นธรรมโปร่งใสเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  

๒. ขอบเขต 
การประสานงาน ติดตาม เร่งรัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนได้ผลเป็นข้อยุติ รวมทั้งการสรุปรายงานผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
นําเสนอผู้บริหารตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

๓. คําจํากัดความ 

“ผู้ อํานวยการ” หมายความว่า ผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และข้อกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและการนํา
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้กรณีที่ 
ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือ E-mail ติดต่อสํานักงานจะพิจารณา 
การตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดําเนินคดี 
หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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๔. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน 
๔.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๔.๑.๑ เรื่องที่จะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 
(๒) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๔.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง 
ความ เสียหายแก่บุคคลที่ขาดพยานหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

๔.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
๔.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ติดต่อ  
๔.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๔.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ 

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพ่ือการดําเนินการสืบสวนสอบสวน 

๔.๒.๔ คําขอของผู้ร้องเรียน  
๔.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
๔.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป ี
๔.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

๔.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน  
กรณีแวดล้อมปรากฏเพียงพอที่จะดําเนินการสอบสวนต่อไปได้ 

๕. ช่องทางการร้องเรียน 
กรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานคนใดมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
  ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  
  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์  

เขต ๑ เลขที่ 126 หมู่ที่ 11 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
  ทางโทรศัพท์ หมายเลข  09 5634 0777 (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑) และหมายเลข 0 5673 7077 ต่อ 30 (กลุ่มกฎหมายและคดี) 
  เว็บไซต์ของสํานักงาน ที่ www.phetchabun1.go.th ที่ช่องทางร้องเรียน 
  ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ 

 ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน ๑๕๖๗ หรือศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์  หมายเลขโทรศัพท ์0 5672 9735 , 0 5672 9784 

 ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสายด่วน ๑๑๑๑  
 
 

http://www.phetchabun1.go.th/
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 สํานักงาน ป.ป.ช. 
 คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

6. ขั้นตอนหรือวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ ๑ 
กรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่รับเรื่องรับผิดชอบลงทะเบียนระบบ

สารบรรณ ทะเบียนรับ - ส่งหนังสือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีรับเรื่อง วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

บันทึกรายงานเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พิจารณามอบหมาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประสานงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรฐาน 

ที่กําหนด/ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๔ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

ขั้นตอนที่ ๕ 
 ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 
 ไม่ยุติ เรื่อง กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย (วินัยอย่างร้ายแรง/  

ไม่ร้ายแรง) 
 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน  

    ถ้ามีเหตุจําเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะต้องไม่เกิน ๒๔๐ วัน  
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

๗. ส่วนงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

เป็นส่วนงานทีร่ับผิดชอบดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. ระยะเวลาดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.๑ ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางร้องเรียน 
8.๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนและวิเคราะห์

เรื่องร้องเรียนเพื่อแยกประเภทภายใน ๑ วัน 
๘.๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีนําเสนอผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ รับทราบและมอบกลุ่มกฎหมายและคดีดําเนินการภายใน ๑ วัน 
๘.๔ กลุ่มกฎหมายและคดีดําเนินการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริงและบันทึกรายงานผลการ

ดําเนินการภายใน ๑๕ วัน 
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8.๕ สรุปผลการดําเนินการและรายงานผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ พิจารณาให้ความเห็นภายใน ๑ วัน  

๘.๖ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 กรณียุติเรื่อง แจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑ วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่)  
 กรณียังไม่ยุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 
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ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
www.phetchabun1.go.th 
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ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

Legal groups and cases PBN1 (google.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/phetchabun1.go.th/law/home?authuser=0
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เมื่อเข้าสู่ระบการร้องเรียน ผ่านเว็บไซต ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

หรือ เว็บไซต์กลุม่กฎหมายและคดี 
จะเข้าสู่หน้า “ช่องทางการร้องเรียน” 
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แบบฟอร์ม 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

 

เขียนที่      

วันที่ เดือน  พ.ศ.   

เรื่อง  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว      ผู้ร้องเรียน  
ที่อยู่          หมู่ที่  ถนน  ตําบล  อําเภอ   จังหวัด   

รหัสไปรษณีย์    หมายเลขโทรศัพท์      

เรื่องร้องเรียน         
            
            
    

รายละเอียด         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

ลงชื่อ     ผู้ร้องเรียน 
       (     ) 

     /  /  
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(แบบคําร้องเรียน ๑) 

แบบคําร้อง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

วันที่ เดือน  พ.ศ   

เรื่อง  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ข้าพเจ้า     อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่  ตําบล
    อําเภอ   จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์ 
  อาชีพ    ตําแหน่ง  ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี 
   ออกโดย    วันออกบัตร    วันหมดอายุ
    มีความประสงค์ขอร้องเรียน เพื่อให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ พิจารณา ดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาหากจะพึงมี  

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 

1.                                                                             จํานวน...................ชุด 
2.                                                                             จํานวน...................ชุด 
3.                                                                             จํานวน...................ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ    ผู้ร้องเรียน 

       (                      ) 
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(แบบคําร้องเรียน ๒) 

แบบคําร้อง เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โทรศัพท์) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑  

วันที่ เดือน  พ.ศ   

เรื่อง  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ข้าพเจ้า      อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่ 
 .ตําบล   อําเภอ   จังหวัด   อาชีพ   

ตําแหน่ง     หมายเลขโทรศัพท์    

มีความประสงค์จะร้องเรียนทางโทรศัพท์ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเป็นผู้บันทึกการสนทนานี้ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียน เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง      
            
             

โดยมีพฤติการณ์ดังนี้        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คําร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าหาก
เป็นคําร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)     เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 

         (              ) 

   วันที ่      เดือน พ.ศ   

เวลา      
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   (ตอบข้อร้องเรียน ๑) 

 

 

 

ที่ ศธ 04106/            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                            เพชรบูรณ์ เขต 1 เลขที่ 126 หมู่ที่ 11  
                                                                               ต.สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 

                                                       วันที ่      เดือน พ.ศ.    

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน          

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง (    ) หนังสือร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์ (    ) ด้วยตนเอง (    ) ทางโทรศัพท์ (    ) เว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๑ (    ) อ่ืน ๆ   ลงวันที่   เกี่ยวกับเรื่อง    นั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของท่านไว้แล้วตามทะเบียนลงรับหนังสือเลขที่  ลงวันที่        และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า 

(    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และได้มอบหมายให้ 
    เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและดําเนินการ  

(    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอาํนาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาฯ และได้จัดส่งเรื่องให้ 
    หมายเลขโทรศัพท์   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว
ได้อีกทางหนึ่ง 

(    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
   จึงขอให้ท่านดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

         (                 ) 
                       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 0-5673-7080 - 81 , 0-5673-7083 
      0-5673-7085 - 86 , 0-5673-7077 ต่อ 30 
โทรสาร 0-5673-7075 
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(ตอบข้อร้องเรียน ๒) 

 

 

 

ที่ ศธ 04106/             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                             เพชรบูรณ์ เขต 1 เลขที่ 126 หมู่ที่ 11  
                                                                                ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ 

                                                       วันที ่      เดือน พ.ศ.    

เรื่อง  แจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน            

อ้างถึง           

สิ่งที่ส่งมาด้วย          

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง (    ) หนังสือร้องเรียนทาง
ไปรษณีย์ (    ) ด้วยตนเอง (    ) ทางโทรศัพท์ (    ) เว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๑ (     ) อ่ืนๆ    ลงวันที่   เกี่ยวกับเรื่อง   และสํ านั ก ง าน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้แจ้งตอบรับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งแจ้งการดําเนินการในเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามที่ท่านได้ร้องเรียนไว้ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับแจ้งผลการดําเนินการ 
จากส่วนราชการ/หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง สรุปว่า 
            
            
        รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

         (                 ) 
                       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 0-5673-7080 - 81 , 0-5673-7083 
      0-5673-7085 - 86 , 0-5673-7077 ต่อ 30 
โทรสาร 0-5673-7075 
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แบบฟอร์ม 
สรุปข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

ส่วนที่ ๑ ช่องทางการร้องเรียน 
              เว็บไซต์ www.phetchabun1.go.th ที่ช่องทางร้องเรียน  

              จดหมาย 
               โทรศัพท์ หมายเลข 09 5634 0777 (ผอ.สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑) หรือ  
                   โทรศัพท ์หมายเลข 0 5673 7077 ต่อ 30 (กลุ่มกฎหมายและคดี) 
               อ่ืนๆ (ระบุ)                                                                            . 

            ส่วนที่ ๒ วัน/เวลา/เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
            วันที่                                              เวลา                                         . 

            ชื่อ – สกุล                                                                                      . 

            ตําแหน่ง                                                                                       . 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

                         ชื่อ - สกุล                                          เพศ  ชาย  หญงิ อายุ         ป ี

ที่อยู่                                                                                            . 
e-mail                                                                                        . 
หมายเลขโทรศัพท์                                                                            . 
 

            ส่วนที่ ๔ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

            ส่วนที่ ๕ ประเด็นความต้องการให้ช่วยเหลือหรือแก้ไข 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

            ส่วนที่ 6 การดําเนินการ 

                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 
                                                                                                                          . 

 

 

http://www.phetchabun1.go.th/
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แบบฟอร์มข้อมูลการร้องเรียน 
เร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

ที ่ วันเดือนปี 
ที่รับเรื่อง 

เรื่อง ผู้ร้องเรียน 
ที่อยู่ 

ผู้ถูกร้องเรียน ประเภท ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผลการ
ดําเนินการ 

         

         

         

     หมายเหตุ  ใช้ในกรณีผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
                    โดยตรง  
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คําแนะนําการทําหนังสือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายละเอียดการร้องเรียนดังนี้  
     ๑.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
     ๑.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัว 

ผู้ร้องเรียนได้  
     ๑.๓ บรรยายการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
            ๑) การกระทําที่เป็นเหตุร้องเรียน  
            ๒) มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอย่างไร 
            ๓) ระบพุยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจงพร้อมลงที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจนเพ่ือให้

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
 


