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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบดวยตนเอง ผูรองเรียนการทุจริตติดตอเจาหนาที่ดวยตนเอง 
ดวยวาจา เพ่ือตองการจะไดรับคําตอบท่ีชัดเจนและรวดเร็ว 

2.เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรศัพท  
2.1 สอบถามชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได  
2.2 สอบถามเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปญหาท่ีเกิดขึ้น 
2.3 ถาเปนเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกลาวหาผูอ่ืนจะตองสอบถามผูรองใหไดรายละเอียด   

ที่ชัดเจน หากผูรองมีขอมูลที่เปนเอกสารก็ขอใหผูรองสงเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณียก็ได 
2.4 พิจารณาเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบวาสามารถดําเนินการไดหรือไม ถาดําเนินการไดโดย

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทก็ใหติดตอประสานงานในทันทีหากไดรับคําตอบจากผูบังคับบัญชา    
และสามารถแจงผูรองไดก็ใหแจงผูรองทันที  

3. เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
3.1.เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่จะตรวจสอบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (E-Mail) เปนประจําทุกวันและนําเสนอ

ผูบังคับบัญชา 
3.2. เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบขอมูลรวมทั้งเอกสาร  

ประกอบการรองเรียนการทุจริตโดยละเอียด 
3.3. สรุปประเด็นการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยอเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา หากเร่ือง  

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชา
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  

4. เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 (http://www.cri2.go.th) 

4.1เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่จะตรวจสอบทางเว็บไซตของสํานักงาน เขตเปนประจําทุกวันและนําเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

4.2. ผูรองแจงชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ชัดเจน โดยการรองเรียนกลาวหาผู อ่ืนโดยปราศจาก
รายละเอียดและหลักฐานอางอิงหรือเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ .2541 ใหงดดําเนินการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริตดังกลาว แตเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนการกลาวหาผูอ่ืนโดยปราศจาก
รายละเอียดไมสามารถดําเนินการไดก็ใหโทรศัพทติดตอผูรองเพ่ือขอขอมูลผูรองหรือใหผูรองยืนยันเร่ืองรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบกอนที่จะพิจารณาดําเนินการตอไป  
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4.3. ผูรองแจงชื่อและที่อยูไมชัดเจนหรือเปนบัตรสนเทหตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 ในเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต เปนเรื่องเก่ียวกับประโยชนเพ่ือสวนรวม เชน แจงเบาะแสการคายาเสพติด หรือแสดง  
ความคิดเห็นที่เปนประโยชน ก็ใหพิจารณาสงเร่ืองรองเรียนการทุจริตดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไว
เปนขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

เรื่องรองเรียนตามขอ 1-4  ถือเปนความลับทางราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 และผูรับผิดชอบ จะมีการปกปดชื่อผูรองเรียนและขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับโดยคํานึงถึง 
ความปลอดภัยและความเสียหาย ของทุกฝายที่เก่ียวของ 
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หลักเกณฑและรายละเอียดการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) หลักเกณฑการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในเรื่องดังตอไปน้ี  

(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
(3) ละเลยหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย  

2) เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความเสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐาน
แวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูล
ตอไปน้ี  

2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือเมลติดตอกลับ  
2.2 ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน  
2.3 การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมท้ังขอเท็จจริง หรือพฤติการณตามสมควร

เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน เพ่ือดําเนินการสืบสวน 
สอบสวน  

2.3.1 คําขอของผูรองเรียน  
2.3.2 ลายมือชื่อของผูรองเรียน  
2.3.3 ระบุวัน เดือน ป  
2.3.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี)  

3) กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏ
ชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

4) เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา  
4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ  
4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 2.3 
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5) กระบวนการพิจารณาดําเนินการ  
5.1 กลุมกฎหมายและคดีเปนกลุมงานหลักในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5.2 เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหเลขานุการรวบรวมขอมูลการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เสนอใหผูบังคับบัญชา  
5.3 ถาเห็นวาขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นไมสมบูรณครบถวน  ไมวาเหตุใด ๆ  

ใหเจาหนาที่แนะนําใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่
ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขต หรือผูรองเรียนไมแกไข  
ขอรองเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาเพ่ือดําเนินการ
ตอไป และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาที่จะสามารถกระทําได  

5.4 กรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหผูใด
ตรวจสอบขอเท็จจริง ใหกลุมกฎหมายดําเนินการตามนั้น  

5.5 ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงที่ ไดรับแตงตั้ ง มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่ เกี่ยวของ  
และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนการทุจริตมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยให ดําเนินการ       
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทําความเห็นเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาวามีการกระทําทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหเสนอความเห็น 
ตอผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือยุติเรื่อง  

5.6 ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาที่ผูถูกกลาวหา
พิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม  

5.7 ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสืบสวนตอผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน
สามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงต้ัง หากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการฯ อาจเสนอ    
ขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5.8 ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจพิจารณาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใหดําเนินการ ดังนี้  

5.8.1 สงตอเร่ืองรองเรียนที่ยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึงชื่อ
หนวยงานนั้น ๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 

5.8.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอ ขอรองเรียนการทุจริต 
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แผนผังปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีรองเรียน (ม.95) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องตนอยูแลว (ม.95 ว.4)  

ปรากฏตัวผูถูกกลาวหา/กรณีเปน
ที่สงสัยโดยไมมีพยานหลักฐานใน
เบื้องตน (ม.95 ว.5)  

สืบสวน
ขอเท็จจริง 
ภายใน 7 วัน 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน 

มีมูล ไมมีมูล ดําเนินการทางวินัย 

วินัยอยาง
รายแรง วินัยไมรายแรง 

ผูมีอํานาจตาม ม.53  
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยอยางรายแรง(ม.98 ว.2) 

ผูบังคับบัญชา  
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยไมรายแรง 

ู

-แจงผูรองเรียน 

-รายงานหนวยงาน 
ที่สงเรื่องรองเรียน 

ยุติเรื่อง 

*ไมตองรายงานการดําเนินการทาง
วินัยตามระเบียบฯ ก.ค.ศ. เพราะ
ถือวายังไมดําเนินการทางวินัย 

*หมายเหตุ  เวนแตกรณีที ่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕61  
ม.98 ไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

*รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนา
สวนราชการสังกัดเพ่ือรับทราบทันที 
และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็วภายใน ๓๐ วัน 
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ชองทางการรองเรียน 
                    การรองเรียนหนวยงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2   
ผูรองเรียนมีชองทางการรองเรียน 2 ชองทาง ไดแก การรองเรียนโดยตรงตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และการรองเรียนตอหนวยงานอื่นๆ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 กําหนดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในสังกัด ดังนี้ 
                         1.1. ใหคําปรึกษาโดยเจาหนาที่ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ถนน พหลโยธิน ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว เชียงราย 57250  (กลุมกฎหมายและคดี)  
                    1.2. ขอคําปรึกษาทางโทรศัพทของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
เบอรโทร 053-739-133 ตอ 46 หรือ กลุมกฎหมายและคดี  เบอรโทร 099-2722626 
                    1.3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail. Niticr2@gmail.com) 
                    1.4. เว็บไซดของสํานักงาน ที่ http://www.cri2.go.th 
                     
2. การรองเรียนตอหนวยงานอ่ืนๆ 
                    2.1 การรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงราย  
                    2.2. การรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
                    2.3. การรองเรียนตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  
                    2.4. การรองเรียนตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  
                    2.5. การรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) 
                    2.6. การรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางหนังสือรองเรียน 

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

วันที่ ............................................ 

เรื่อง  …………………………………………………………………………….. 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2    

สิ่งที่สงมาดวย  ........................................................................................................... ................................................ 

                      ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................ผูรองเรียน/รองทุกข  
ที่อยู..........หมูที่............ถนน............ตําบล................อําเภอ....................จังหวัด...................... ................................... 
รหัสไปรษณีย............................ หมายเลขโทรศัพท..................................................................... ................................ 
                      เรื่องรองเรียน .................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
                       รายละเอียด.............................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... ...................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................................................................. .................... 
................................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
                                                      (ลงลายมือชื่อ)     ........................................ 

                                               (..............................................) 
                                          ผูรองเรียน 

 
 
           






