
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

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

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้อง
ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ังได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจาก
ประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ต้ังอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดัง
มาตรการแนบท้ายประกาศนี้  

   ประกาศ    ณ   วันท่ี    17    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

------------------------------------------------------ 
  
  การทุจริต (Corruption) เป็นการใช้อ านาจให้ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิ
ชอบเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ซื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม การทุจริตใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่เพียงเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เป็นปัญหาสะสมมานับแต่อดีต โดยเจ้าพนักงานของรัฐ มักจะใช้อ านาจ
หน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเองหรือผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนไม่ได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น 
การกระท าดังกล่าว ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หากเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน จะท าให้การบริหารงาน
ขาดประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ 
รวมท้ังท าให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ เช่ือมั่น และศรัทธาในการใช้อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ท้ายท่ีสุดท าให้เกิดการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานขึ้น 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ตระหนักถึงความโปร่งใส 
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กรณีหากเกิดการร้องเรียนขึ้น ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารการภายในหน่วบงาน ดังนี้ 

1. การร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเร่ืองที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อัน 
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กระท า ดังต่อไปนี้ 

1.1. กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
1.2. กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น 
1.3. กระท าความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 

2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
2.1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
2.2. ร้องเรียนผ่าน E-Mail ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
2.3. ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่านมาทางไปรษณีย์ 
2.4. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 
2.5. ร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 

3. การบันทึกข้อร้องเรียน 
3.1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 

โทรศัพท์ติดต่อของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 
3.2. ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อ 

ร้องเรียน 



4. การรับ และพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
4.1. เจ้าหน้าท่ีต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมท้ังเอกสาร

ประกอบการ 
ร้องเรียนโดยละเอียด 

4.2. สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียน มี 
ประเด็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

4.3. หนังสือท่ีส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 

4.4. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคุ้มครองความ 
ปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียนและพยานท่ีเกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรา “ลับ” 
ในเอกสารทุกแผ่น 

4.5. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่ง 
น่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แต่หากเป็นการกล่าวหาในเรื่องท่ีเป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่ง
ส าเนาค าร้องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องและพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

4.6. เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเช่ือถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้ง 
หมายเลขโทรศัพท์มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเต่ิมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง
เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างช่ือผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการ
ร้องเรียนก่อน ควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะช้ีแจงว่า 
โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วรีบจบการสนทนา 

5. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน ละการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
5.1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
5.2. ข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.3. ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน 
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

6. การติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 30 วันท าการ เพื่อ 

เจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
7. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7.1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
7.2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 



การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร
ต่อไป 

8. มาตรฐานงาน 
8.1. การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
8.2. กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินการตรวจสอบและ 

พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
9. การติดตามประเมินผล 

กลุ่มกฎหมายและคดี จัดท าข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมท้ังปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
2 ทราบ ตามปฏิทินการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

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


