แนวปฏิบัตกิ ารจัดการ
เกีย่ วกับเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
ของ

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
SBN : 62-04134-10

คานา
แนวปฏิบตั ิการจัดการเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ ยวกับการจัดการข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการทุ จริ ต ของของกลุ่ มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน วิธีการดาเนิ นการ
ขั้น ตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการจัด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จริ ต ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จนข้อร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการทุจริ ต ของผูร้ ับบริ การได้ขอ้ ยุติ
และให้มีความรวดเร็ ว ถูกต้อง เป็ นธรรม และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การให้มีความพึงพอใจมากที่สุด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

หลักการและเหตุผล

๑

สถานที่ต้ งั

๑

ผูร้ ับผิดชอบจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต

๑

โครงสร้างการแบ่งส่ วนงานของกลุ่มกฎหมายและคดี

๒

วัตถุประสงค์

๒

คาจากัดความ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต

๓

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรี ยนการทุจริ ต

๔

การรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต

๕

หลักเกณฑ์วธิ ีการตอบสนองข้อร้องเรี ยน และการแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบ

๕

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยนการทุจริ ต

๖

การรายงานผลการดาเนินการข้อร้องเรี ยนให้ผบู ้ ริ หารทราบ

๖

มาตรฐานงาน

๖

ภาคผนวก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๙
๑๙

แนวปฏิบัติการจัดการเกีย่ วกับเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุ กและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่องานบริ การ
ที่มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการให้บริ การ ไม่มีข้ นั ตอนปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุ ง
ภารกิจให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
และมีการประเมินผลการให้บริ การอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริ หารระบบราชการเป็ นไปด้วยความถูกต้อง บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูก่ บั การพัฒนา
บาบัดทุกข์ บารุ งสุ ข ตลอดจนดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยความรวดเร็ วประสบผลสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการในการบริ หารจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการทุจริ ต หรื อการไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ จึงได้จดั ทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานฉบับนี้ข้ ึนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ ขึ้น
๒. ทีต่ ้งั ของกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ เลขที่ ๖๕/๒ หมู่ ๔
บ้านศรี ยอ้ ย ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน รหัสไปรษณี ย ์ ๕๑๐๐๐
๓. ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ โดยมีนิติกร เป็ นผู ้
รับชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน
เขต ๑ ดังโครงสร้างขอบข่ายภารกิจงาน ของกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต ๑ ที่กาหนดไว้ในโครงสร้างหน่วยงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มกฎหมายและคดี
ให้ปฏิบตั ิงานขึ้นตรงกับผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาการมีวนิ ยั และรักษาวินยั
-๒-

๒. ดาเนินการสื บสวนเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยน
๓. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินยั และการตรวจพิจารณาวินยั
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
๘. ดาเนินการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
๙. ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจยั จัด ท าข้อมู ล และติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อพัฒ นางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
๑๐. ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องหรื อที่ ได้
รับมอบหมาย
๑๑. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรี ยน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต ๑ มีข้ นั ตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิ ทธิ ภาพ
๕. คาจากัดความ
“ผูร้ ับบริ การ” หมายถึง ผูท้ ี่มารับบริ การจากส่ วนราชการและประชาชนทัว่ ไป
“ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ” หมายถึ ง ผูท้ ี่ ได้รับ ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนิ นการของส่ วนราชการ เช่ น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ผูป้ กครอง และประชาชนทัว่ ไป
“การจัดการข้อร้องเรี ยน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่ องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรื อการร้องขอข้อมูล
“ผูร้ ้องเรี ยน” หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป/ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยมีวตั ถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้อง
ขอข้อมูล
“ช่ องทางการรั บข้อร้ องเรี ยน” หมายถึ ง ช่ องทางต่ าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้ องเรี ย น เช่ น
ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail/ไปรษณี ย ์
-๓-

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
๑. ร้องเรี ยนทาง E-mail

๒. ร้องเรี ยนโดยส่ งหนังสื อทางไปรษณี ย ์

รับเรื่ องร้องเรี ยน
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง

แจ้งผลให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
(๑๕ วัน)

๓. ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
๐ ๕๓๐๐ ๓๕๕๐

๔. ร้องเรี ยนทางโทรสาร
๐ ๕๓๐๐ ๓๕๕๑

๕. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
ยุติ

ยุติเรื่ องแจ้งผูร้ ้องเรี ยน
ทราบ

ไม่ยตุ ิ

ไม่ยตุ ิ นาเสนอ กศจ.ลาพูน
พิจารณาข้อร้องเรี ยน

สพป.ลพ.1
ดาเนินการตาม มติ กศจ.ลาพูน

-๕สิ้ นสุ ดการดาเนิ นการ
รายงานผลให้ผบู ้ ริ หาร/แจ้งผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์
-๔ทราบ

๗. การรับและตรวจสอบข้ อร้ องเรียนการทุจริตจากช่ องทางต่ าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิตามที่กาหนด ดังนี้
ช่ องทาง

ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต ๑ ผ่านตูแ้ สดง
ความคิดเห็น
ร้องเรี ยนผ่าน E-Mail
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต ๑
ร้องเรี ยนเป็ นหนังสื อ
ส่ งผ่านมาทางไปรษณี ย ์
ร้องเรี ยนทางโทรศัพท์
๐ ๕๓๐๐ ๓๕๕๐
ร้องเรี ยนทางโทรสาร

ทุกครั้งที่มีการร้องเรี ยน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้ อร้ องเรี ยน / ร้ องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่ องทาง

หมายเหตุ

๐ ๕๓๐๐ ๓๕๕๑

๘. การบันทึกข้ อร้ องเรียนการทุจริต
๘.๑ กรอกแบบฟอร์ มบันทึกข้อร้องเรี ยน โดยมีรายละเอียด ชื่ อ -นามสกุล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์
ติดต่อของผูร้ ้องเรี ยน เรื่ องร้องเรี ยน และสถานที่เกิดเหตุ
๘.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรี ยน เจ้าหน้าที่ตอ้ งบันทึกข้อร้องเรี ยนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรี ยน

-๕-

๙. การรับ และพิจารณาเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
๑) เจ้าหน้าที่ตอ้ งอ่านหนังสื อร้องเรี ยนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการร้องเรี ยน
โดยละเอียด
๒) สรุ ปประเด็นการร้องเรี ยนโดยย่อเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชา หากเรื่ องร้องเรี ยนมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายให้ระบุตวั บทกฎหมายเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๓) หนังสื อที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรื อข้อสังเกตเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อการ
เอาใจใส่ ของหน่วยงานก็ควรใส่ ความเห็นหรื อข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย
๔) เรื่ องร้องเรี ยนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุม้ ครองความปลอดภัยให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน
และพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
๕) เรื่ องร้องเรี ยนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรื อผูม้ ีอิทธิ พลซึ่ งน่าจะเป็ นอันตรายต่อ
ผูร้ ้อง ควรปกปิ ดชื่ อและที่อยูข่ องผูร้ ้องก่อนถ่ายสาเนาคาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็ นการกล่าวหา
ในเรื่ องที่เป็ นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็ นอันตรายต่อผูร้ ้องเป็ นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่ งสาเนาคาร้องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วธิ ี คดั ย่อคาร้องแล้วพิมพ์ข้ ึนใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ”ใน
เอกสารทุกแผ่น
๖) เมื่ออ่านคาร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่ องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผูร้ ้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มา
ด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผูร้ ้องโดยขอให้ยนื ยันว่า ผูร้ ้องได้ร้องเรี ยนจริ ง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบ
อ้างชื่อผูอ้ ื่นเป็ นผูร้ ้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่ องหรื อประเด็นการร้องเรี ยนก่อนควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่ อง
ร้องเรี ยนมาจริ งหรื อไม่ ในลักษณะใดหากผูร้ ้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วรี บจบการสนทนา
๑๐. หลักเกณฑ์ วธิ ีการตอบสนองข้ อร้ องเรียนการทุจริต และการแจ้ งผู้ร้องเรี ยนทราบ
๑๐.๑ กรณี เป็ นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผูค้ รอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผรู ้ ้องขอได้ทนั ที
๑๐.๒ ข้อร้องเรี ยน ที่เป็ นการร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงาน เช่น การ
ใช้วาจาไม่สุภาพ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่กริ ยา มารยาทไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม การอานวยความสะดวกต่าง
ๆ เป็ นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผูบ้ ริ หารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๓ ข้อร้องเรี ยนที่ไม่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาพูน เขต ๑ ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและถูกต้องในการ
แก้ไขปั ญหาต่อไป
-๖-

๑๐.๔ ข้อร้องเรี ยนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนทาหนังสื อร้องเรี ยน
ความไม่โปร่ งใสในการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จดั ทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทราบต่อไป
๑๑. การติดตามแก้ไขปัญหาข้ อร้ องเรียนการทุจริต
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันทาการ
เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้แจ้งให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบต่อไป
๑๒. การรายงานผลการดาเนินการให้ ผ้ บู ริหารทราบ
๑๒.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุ ปการจัดการข้อร้ องเรี ยน ให้ผบู ้ ริ หารทราบทุกเดือน
๑๒.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุ ปข้อร้องเรี ยนหลังจากสิ้ นปี งบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรี ยนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ ง พัฒนา องค์กร
ต่อไป
๑๓. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณี ไ ด้รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ การทุ จริ ต ให้ ก ลุ่ ม กฎหมายและคดี ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าพู น เขต ๑ ด าเนิ น การตรวจสอบและพิ จ ารณาส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วันทาการ

ภาคผนวก

คณะกรรมการจัดทาแนวปฏิบัตกิ ารจัดการเกีย่ วกับเรื่ องร้ องเรียนการทุจริต
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
ที่ปรึกษา
ดร.สุ วทิ ย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
นายสมภพ ทิพย์เวียง

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

นายชาติชาย กันกา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

นายพันธ์ คาพรรษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

นายบัณฑิต ชุ ณสิ ทธิ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

นายประพันธ์ รินพล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑

ผู้จดั ทา
นายเดชอนัน คุนุ
นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ
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นิติกรปฏิบัติการ

