
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

*********************** 
 เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงาน
จ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติราชการหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน ” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี  
ธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ
เรื่องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้ งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 



~ 2 ~ 
 

 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลที่แน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับ 
   3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือช่องทาง  เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพ่ือดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
   3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
  3.5 ช่องทางร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 149 ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 
   3.5.2 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๙ ๘๒๗๑ 
   3.5.3 ร้องเรียนผ่าน Website ; Facebook เวปเพจ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 
  4.1 ให้กลุ ่มบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) เป็นหน่วยงานหลักในการ  
รับเรื่องร้องเรียน 
  4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์
ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ 
  4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำ
ให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขทันท ีถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียน
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ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไข ให้บันทึกไว้แล้วเสนอ 
ข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อศึกษาธิการจังหวัดแพร่เพื่อดำเนินการต่อไป แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่สามารถกระทำได้ 
  4.4 กรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง  
   ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง 
ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการ  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ยุติเรื่อง 
  4.5 ในการพิจารณาไต่ส่วนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการสอบสวนต่อ
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อศึกษาธิการจังหงัดแพร่ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
  4.7 เมื่อการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยัง 
ผู้ร้องเรียนได้ 
  4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
   4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน 
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(นางสาวประไพพร อุทธิยา) 
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง 

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 



 
 

กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
รับเรื่องร้องเรียน 

 

ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานชัดเจน 
ว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน 

 

ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานไม่ชัดเจน 
ว่ามีการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน 

 

 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
ศ ึ กษ า ธ ิ ก า ร จ ั ง หว ั ด แพร่  
พิจารณาดำเนินการทางวินัย/
อาญา/กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง
ภายใน 7 วัน 

 

แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ยุติเรื่อง 

กรณีมีมูล กรณีไม่มีมูล 


