
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 
กันยำยน 2557  ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่มี ธรรมำภิบำลกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง โดยประชำชนไทยต้องก้ำวข้ำม
ค่ำนิยมอุปถัมภ์และควำมเพิกเฉยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน เปิดเผยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมทั้งได้รับควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน จึงได้ก ำหนดมำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ตั้งอยู่บนมำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรมและควำม โปร่งใสจึงขอ
ประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร ทุจริตของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ยืดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ดังมำตรกำรแนบท้ำยประกำศนี้จึง
ประกำศให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ


มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 

 
กำรทุจริต (Corruption) เป็นกำรใช้อ ำนำจให้ได้มำหรือกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทำงมิ ชอบเพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ชื่อก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ส่วนรวม กำรทุจริตใน ปัจจุบัน เกิดขึ้น
ได้ในหลำยรูปแบบ อำทิ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำรรับสินบนไม่ว่ำจะเป็นของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
กำรปกปิดข้อเท็จจริง กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ไม่เพียงเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่เป็นปัญหำสะสมมำนับแต่อดีต โดยเจ้ำพนักงำนของรัฐ มักจะใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ด้วยกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ หน้ำที่หรือในพฤติกำรณ์ที่อำจ
ท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้น กำรกระท ำดังกล่ำว ถือว่ำเป็นกำร
ทุจริตต่อหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ หำกเกิดกำรทุจริตขึ้นในหน่วยงำน จะท ำให้กำรบริหำรงำนขำดประสิทธิภำพ เกิดควำมไม่เป็นธรรม และ
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ และประโยชน์สำธำรณะ รวมทั้งท ำให้ประชำชนขำดควำมไว้วำงใจ เชื่อมั่น 
และศรัทธำ ในกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐท้ำยที่สุดท ำให้เกิดกำรร้องเรียนกำรทุจริตในหน่วยงำน
ขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ตระหนักถึงควำมโปร่งใส รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กรณีหำกเกิดกำรร้องเรียนขึ้น ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕'๖๔) และมำตรฐำนทำงคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรกำรภำยในหน่วยงำน ดังนี้ 

๑. กำรร้องเรียนกำรทุจริตต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน เสียหำย อันเนื่องมำจำก 
เจ้ำหน้ำที่กระท ำ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 ๑.๒ กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืน 
 ๑.๓ กระท ำควำมผิดอันเนื่องมำจำกกำรประพฤติมิชอบ 
๒. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตจำกช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๒ ร้องเรียนผ่ำนอีเมล์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๓ ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่ำนมำทำงไปรษณีย์ 
 ๒.๔ ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

  ๒.๕ ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรสำร 
๓. กำรบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๓.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ 

หมำยเลข โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถำนที่เกิดเหตุ 
 ๓.๒ ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
 
 
 



๔. กำรรับ และพิจำรณำเรื่องร้องเรียน 
 ๔.๑ เจ้ำหน้ำที่ต้องอ่ำนหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสำรประกอบกำร

ร้องเรียนโดยละเอียด 
๔.๒ สรุปประเด็นกำรร้องเรียนโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียนมีประเด็น

เกี่ยวข้องกับกฎหมำยให้ระบุตัวบทกฎหมำยเสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
๔.๓ หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงำน หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือ

กำรเอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 
๔.๔ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคุ้มครองควำมปลอดภัยให้ แก่ผู้

ร้องเรียนและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และประทับตรำ "ลับ" ในเอกสำรทุกแผ่น 
๔.๕ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่ำจะเป็น

อันตรำยต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ำยส ำเนำค ำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแต่หำกเป็นกำร
กล่ำวหำในเรื่องที่เป็นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็นอันตรำยต่อผู้ร้องเป็นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่งส ำเนำค ำร้องให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค ำร้องและพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประทับตรำ "ลับ" 
ในเอกสำรทุกแผน 

4.๖ เมื่ออ่ำนค ำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้งหมำยเลข
โทรศัพท์มำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริงเพรำะบำงครั้งอำจ
มีกำรแอบอ้ำงชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้อง วิธีกำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำรร้องเรียนก่อน ควรถำมว่ำ            
ท่ำนได้ส่งเรื่องร้องเรียนมำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่ำ โทรศัพท์มำเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบกำรสนทนำ 

๕. หลักเกณฑ์วิธีกำรตอบสนองข้อร้องเรียน และกำรแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 
๕.๑ กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำรเจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
๕.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอ็ด เขต ๑ ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำร
แก้ไขปัญหำต่อไป 

 ๕.๓. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียน ควำมไม่ 
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 

๖. กำรติดตำมแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๓๐ วันท ำกำรเพ่ือเจ้ำหน้ำที่

จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
๗. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 ๗.๑ ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน 
 ๗.๒ ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์กำร

จัดกำรข้อร้องเรียนในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำองค์กรต่อไป 
 
 
 



๘. มำตรฐำนงำน 
 ๘.๑ กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

๘.๒ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่ง
เรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วันท ำกำร 

๙. กำรติดตำมประเมินผล 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี จัดท ำข้อมูลสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหำ อุปสรรค  

แนวทำงกำรแก้ไข แล้วรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ทรำบ 
ตำมปฏิทินกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต ๑ 


