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แนวทางการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      1. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยตนเอง ผู้ร้องเรียนการทุจริตติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ด้วยตนเองด้วยวาจา เพ่ือต้องการจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนและรวดเร็ว 

      2.เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรศัพท์  
              2.1 สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  

                    2.2 สอบถามเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหาที่เกิดขึ้น 
              2.3 ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กล่าวหาผู้อ่ืนจะต้องสอบถามผู้ร้อง  

ให้ไดร้ายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย์ก็ได้ 
              2.4 พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่   

ถ้าด าเนินการได้โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันทีหากได้รับค าตอบ 
จากผู้บังคับบัญชา และสามารถแจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันที  

                3. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Mail) 

               3.1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะตรวจสอบทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นประจ าทุก
วันและน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

              3.2. เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบข้อมูล 
รวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรียนการทุจริตโดยละเอียด 

              3.3. สรุปประเด็นการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
หากเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

                4. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 (http://www.cri2.go.th) 

              4.1เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จะตรวจสอบทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตเป็นประจ าทุกวัน 
และน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

              4.2. ผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน โดยการร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืน 
โดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2541  
ให้งดด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว แต่เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการ
กล่าวหาผู้อ่ืนโดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องเพ่ือขอข้อมูลผู้ร้องหรือ
ให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไป  
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              4.3. ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541  
ในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด  
หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ก็ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1-4  ถือเป็นความลับทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 และผู้รับผิดชอบ จะมีการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับโดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยและความเสียหาย ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                1. หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็น
เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  

1.กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
2. กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
3. ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
4. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
5. กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

                2. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลทีข่าดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค า
สุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  

2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือเมล์ติดต่อกลับ  
2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

           2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน  

          2.3.1 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
2.3.2 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
2.3.3 ระบุวัน เดือน ปี  
2.3.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  

                3. กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

                4. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.3 
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   5. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ  
          5.1 กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นกลุ่มงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ  
          5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชา  
          5.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ  

ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็น
กรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต หรือผู้ร้องเรียน
ไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้  

          5.4 กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายด าเนินการตามนั้น  

          5.5 ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ด าเนินการ       
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาว่ามีการกระท าทุจริต 
และประพฤติ มิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้
เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือยุติเรื่อง  

          5.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

          5.7 ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสืบสวนต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  

          5.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจพิจารณาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  5.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน 
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

          5.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนการทุจริต 
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แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  

 

 

 

 

 

    

    

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีร้องเรียน (ม.95) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม.95 ว.4)  

ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา/กรณีเป็น
ที่สงสัยโดยไม่มีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้น (ม.95 ว.5)  

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

มีมูล ไม่มีมูล ด าเนินการทางวินัย 

วินัยอย่างร้ายแรง วินัยไม่ร้ายแรง 

ผู้มีอ านาจตาม ม.53  
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยอย่างร้ายแรง(ม.98 ว.2) 

ผู้บังคับบัญชา  
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยไม่ร้ายแรง 

-แจ้งผู้ร้องเรียน 
-รายงานหน่วยงาน 
ที่ส่งเรื่องร้องเรียน 

ยุติเรื่อง 

*ไม่ต้องรายงานการด าเนินการทางวินัย
ตามระเบียบฯ ก.ค.ศ. เพราะถือว่ายังไม่
ด าเนินการทางวินัย 

*หมายเหตุ  เว้นแต่กรณีที่ ป.ป.ช.ชี้มลูความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ     
               ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕61 มาตรา 98 ไม่ต้องแต่งต้ัง     
               คณะกรรมการสอบสวน 

*รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดเพ่ือรับทราบทันที 
และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็วภายใน ๓๐ วัน 

สืบสวน
ข้อเท็จจริง 

ภายใน 7 วัน 
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ช่องทางการร้องเรียน 

                    การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
ผู้ร้องเรียนมีช่องทางการร้องเรียน 2 ช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 และการร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนๆ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2 ก าหนดช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้ 
                         1.1. ให้ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ถนน พหลโยธิน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว เชียงราย 57250  (กลุ่มกฎหมายและคด)ี  
                    1.2. ขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
เบอรโ์ทร 053-739-133 ตอ่ 46 หรือ กลุ่มกฎหมายและคดี  เบอรโ์ทร 099-2722626 
                    1.3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail. Niticr2@gmail.com) 
                    1.4. เว็บไซด์ของส านักงาน ที่ http://www.cri2.go.th 
                     

2. การร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนๆ 
                    2.1 การร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย  
                    2.2. การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
                    2.3. การร้องเรียนต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
                    2.4. การร้องเรียนต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
                    2.5. การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) 
                    2.6. การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cri2.go.th/
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ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน 

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

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

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

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2    

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ........................................................................................................... .................. 

                      ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ที่อยู่......................หมู่ที่..............................ถนน............ต าบล................อ าเภอ....................จังหวัด………………… 
รหัสไปรษณีย์..................... หมายเลขโทรศัพท์........................................................................ ............................. 

          เรื่องร้องเรียน………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………รายละเอียด.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ...................................................................................... ........
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................. ............................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
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