
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ 
………………………………………………………………………………………………. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่สร้างความเข้มแข็ง  ในการ
บริหารด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไปให้แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอันจะน าไปสู่คุณภาพการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
ด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันวางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.
๒๕๖๔) และตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้สูงสุด  จึง
ได้จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ด าเนินการเรื่องร้องเรียนเพ่ิมขึ้ น โดยก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน  ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการ  การ
จัดการเรื่องร้องเรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน  และผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเก่ียวกับ
เรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และท าให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์   เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรม สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  จึงเป็นการ
สมควรจะได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิไ ด้โดยถูกต้อง ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานขึ้น  ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการ ย่ืนเรื่องร้องเรียน  
๑.๑ แจ้งชื่อที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์  ของผู้ร้องเรียน  
๑.๒ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพและต้องมี 

-วัน  เดือน  ปี  
-ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
-ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/สังกัด)  
-รายละเอียดการร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้ อย่างชัดเจน

ว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้ง เบาะแสเก่ียวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ชัดเจนเพียงพอ ที่สามารถด าเนินการ สืบสวนสอบสวนได้  

 
 

/ระบุพยาน... 



-๒- 
 

ระบุพยานเอกสาร  
-ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  

๑.๓ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ  มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่ เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงาน  

๑.๔ การใช้บริการร้องเรียนนั้นต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้  เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง  ไม่ได้
สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่างๆให้เกิดความเสียหาย  

๑.๕ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการ 
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ ๑.๒ นั้นให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูล      

๑.๖ ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
-เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์  และ 

ปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ ๑.๒ นั้น จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
-เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง

ที่สุดแล้ว  
-เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
-เรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของรัฐบาล   
-เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการ

พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  

-เรื่องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  ได้ด าเนินการเรื่องวินัย  การ
ลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว  และไม่มี
พยานหลักฐานใหม่ซ่ึงเป็นสาระส าคัญเพ่ิมเติม นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจ  ของ
ผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเฉพาะกรณี 

 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน  
ขั้นตอนท่ี ๑  
กรณีรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  รับเรื่องลงทะเบียนในระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับส่ง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ขั้นตอนท่ี ๒  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตรวจสอบและวิเคราะห์  เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว  บันทึก

รายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพิจารณามอบหมายผู้ตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง  
ขั้นตอนท่ี ๓  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง   ( ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน ๓ วัน) และประสานงานผู้เก่ียวข้อง  
ขั้นตอนท่ี ๔  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่อง  
ขั้นตอนท่ี ๕  
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าได้กระท าผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณา แก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ

และที่อยู่) 
/กรณีมีมูล... 



-๓- 
  
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน (กรณีทราบชื่อ

และที่อยู่) และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง  ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วัน)  

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน  (กรณีทราบชื่อ
และที่อยู่) และส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   (ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการภายใน ๑๘๐ วัน ถ้ามีเหตุจ าเป็น ขอ
ขยายระยะเวลา ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน 

 

๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
๑) ร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มกฎหมายคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

เขต ๒  
๒) ส่งหนังสือ/จดหมายร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๒  เลขที่ ๕๐๕  ถนนอุ่มจาน  ต าบลกุมภวาปี   อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี  
๔๑๑๑๐  

๓) ที่เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ www.udesa2.go.th 
๔) โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๓๔๕๗๕ ต่อ ๒๑๐  
๕) โทรสาร ๐๔๒-๓๓๔๗๕๘  
๖) กล่องรับความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์  
๗) หน่วยงานอ่ืนที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น  ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน  ผู้ตรวจการรัฐสภา  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์ด ารงธรรม  ฯลฯ  

 

๔. ผู้มีหน้าท่ีรับและด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
    กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต ๒ เป็นผู้รับผิดชอบใน

การจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และด าเนินการตามที่มีการร้องเรียน  
 

๕. แนวทางการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
    การพิจารณาข้อร้องเรียน นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ กล่าวคือ การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่หรือโรงเรียนพิจารณา  ในกรณีร้องเรียนข้าราชการครูนั้น 
ผู้ให้ข้อมูล และผู้ร้องเรียนอาจได้รับความเดือดร้อน ผู้รับผิดชอบพึงระมัดระวังอย่าให้เขาต้องได้รับความเดือดร้อน
จากการให้ข้อมูลหรือจากการร้องเรียนนั้น ซ่ึงในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ เนื่องจากยังไม่ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน  และเสียหายได้ ควร
ปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้องเรียน หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัด
แจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 

๖. การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ ด าเนินการ

เสร็จตามกระบวนการด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการเสร็จตามกระบวนการด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ด าเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ 

/ผู้ร้องได้... 
 




