แนวปฏิบัติการจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนการทุจริต

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

บทนํา
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ
ราชการ ทราบ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น นี้ เ กิ ด ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งใน
ส่วนราชการของหน่วยงานการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง และมักจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานราชการหรือประชาชน
ทั่วไป ทั้งทางตรงและโดยอ้อม
ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนฯ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ตลอดจนเพื่อให้การดําเนินการของภาครัฐมีความโปร่งใส จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

แนวปฏิบตั ิการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
เน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และความโปร่งใส รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานทางการศึกษา สืบเนื่องจากปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่
ของประเทศ ที่ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามให้หมดไปในสังคมไทย
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
การกําหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกหน่วยงาน
ในภาครัฐจะต้องดําเนินการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และประชาชนโดยทั่วไปทราบถึง
ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิดการร้องเรียนในกรณีดังกล่าวขึ้น
๒. การดําเนินการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เพื่ อ ให้การดํ าเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุ จริต เป็ นไปด้วยความถู กต้ อง บริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ตามภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนั้นจึงกําหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องทุกข์
หรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งกําหนดเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่อง กรณีรับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว
ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการ
ร้องเรียน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินการ
เรื่องร้องเรียน และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและมีมาตรฐานเดียวกัน
๓.3 เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้ผู้มาร้องเรียน หรือประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง
ขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกต้อง
๓.4 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

-2๔. ประเภทเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
4.1 การบริหารจัดการ
การที่ส่วนราชการดําเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการและ
ประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน
ตัวอย่าง
1. การบริหารทั่วไปและงบประมาณ ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ
2. การบริ ห ารงานพั ส ดุ ร้ อ งเรี ย นโดยกล่ า วหาว่ า ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่โปร่งใสหลายประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
ฯลฯ
4.2 วินัยข้าราชการ
การที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่วาง
หลั ก เกณฑ์ ขึ้ น มาเป็ น กรอบควบคุ ม ให้ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละกํ า หนดแบบแผนความประพฤติ ข อง
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกําหนดให้ข้าราชการ
วางตัวให้เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบการเงินการคลัง หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตัวอย่าง
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกําหนด
4.3 ค่าตอบแทน
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
นอกหน่วยงาน หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต
ตัวอย่าง
1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด คือ 8 ชั่วโมง
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ําซ้อน
4.4 ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของรัฐ
การที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการกระทําการใด ๆ ที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย หรือหน่วยงานทางการศึกษา
ตัวอย่าง
ปฏิบัติการหรือการดําเนินการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตโดยใช้อํานาจกระทําการโดยมิชอบ

-35. ช่องทางการร้องเรียน
๕.1 สามารถร้ องเรียนด้ วยตนเอง หรือส่งหนังสื อตามที่อยู่ สํ านั กงานศึกษาธิการจัง หวั ด
เชียงราย เลขที่ 1036/38 ถนนสนามบิน ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
๕.2 กล่องแดงชั้นล่าง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๕.3 ผ่านเว็บไซต์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน”
๕.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ กลุ่มงานวินนัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขติดต่อ 086 – 4218733 หรือหมายเลขติดต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 053-719-484
6. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 ใช้ถ้อยคําหรือข้อความสุภาพประกอบด้วย (กรณีทําเป็นหนังสือ)
- ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
- วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
- ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า
มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
- ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงํานที่เกี่ยวข้อง
6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงํานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
6.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติม ได้ในการดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และ
เก็บเป็นฐานข้อมูล
6.5 ไม่เป็นคําร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
- คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแล้ว
- เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิ ดชอบ
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่ กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คําร้องจะระบุว่าหน่วยงานดัง กล่า ว
ไม่ดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
- คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี

-47. ขั้นตอนการปฏิบตั กิ าร
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกและสรุปความเห็นเสนอศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
พิจารณาลงนามภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ลงทะเบียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ดํา เนิ น การตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง โดยศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด เชี ย งรายอํา จมอบหมายให้
เจ้า หน้ า ที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการในทางลับ หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและไต่สวนพิจารณา
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามประเด็น
ที่ร้องเรียน โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
5. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บผิ ด ชอบหรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง ตามข้อ 4 รายงานผล
การดําเนินการให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณา
6. เมื่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพิจารณารายงานผลการดําเนินการแล้ว หากเห็นว่า เป็นการ
กระทําโดยทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป แต่หากพิจารณาแล้วไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและถือว่าเรื่องร้องเรียนเป็นอันยุติ
7. รายงานผลการดําเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว
8. การปกปิดความลับและการคุ้มครองพยาน
การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องดําเนินการ
โดยอาศัยหลักการคุ้มครองพยานเป็นสําคัญ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ร้องเรียนหรือตัวพยานผู้ให้ข้อมูล
เช่น การรับและส่งคําร้องเรียน การตรวจสอบคําร้องเรียน การดําเนินการคุ้มครองพยาน หรือการดําเนินการ
ใด ๆ อันเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานให้ดําเนินการเป็นการลับ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของพยาน ข้อมูล
และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพยานบุคคลอื่นที่มีค วามสัม พันธ์ใกล้ชิดกับพยาน พฤติการณ์แห่งคดี ความไม่
ปลอดภัยที่พยานจะได้รับ โดยให้พยานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ข้อเท็จจริงได้แต่เพียงเท่าที่จําเป็น
ทั้งนี้ สามารถดําเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ 2546 ซึ่ง
ได้กําหนดโทษของบุคคลที่เปิดเผยความลับไว้ในมาตรา 21 และพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2551 ได้กําหนดโทษของบุคคลที่เปิดเผยความลับไว้ในมาตรา 64 และ
มาตรา 65
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง/
พร้อมรายงานผลการดําเนินการให้ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายทราบ

กรณีไม่มีมลู ยุติเรื่อง

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

กรณีมีมูล

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

4. ร้องเรียนทาง Facebook
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

- ดําเนินการทางวินัย
- ดําเนินคดีอาญา

-69. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.
10. ผูร้ บั ผิดชอบ
10.1 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ตําแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
10.2 นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ

