ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
--------------------------------------------

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมรวมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนคนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และการเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้กาหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ขึ้น
เพื่อให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ตั้งอยู่บนมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส จึง
ประกาศใช้ม าตรการดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การจั ด การเรื่ องร้อ งเรี ยนการทุจ ริ ตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

การจัดการเรือ่ งร้องเรียน
จัดระบบการจัดการ
เรื่องร้องเรียนไว้
อย่างเป็ นระบบ

เข้ ารับฟังเรื่ องร้ องเรียนจากชุ มชน และการรับเรื่ องร้ องเรียน ณ ศูนย์ รับ
เรื่ องร้ องเรียน ร้ องทุกข์

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
------------------------------------------การทุจริต (Corruption) เป็นการใช้อานาจให้ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม การทุจริตในปัจจุบัน
เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นหลายรู ป แบบ อาทิ การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น การรั บ สิ น บน ไม่ ว่ า จะเป็ น ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์อนื่ ใด การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งการทุจริตในรูแบบต่าง
ๆ ไม่เพียงเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่เป็นปัญหาที่สะสมมานัขแต่อดีต โดยเจ้าพนักงานของรัฐมักจะใช้อานาจหน้าที่
ในการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเองหรือผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใน
พฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้ อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่ได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น การกระทา
ดังกล่าว ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๖๑ หากเกิดทุจริตในหน่วยงาน จะทาให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรม และส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งทาให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาในการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของเจ้าพนักงานของรัฐ ท้ายที่สุดทาให้เกิดการร้องเรียนการ
ทุจริตในหน่วยงานขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงได้ตระหนักถึงความโปร่งใส
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็ น ธรรม กรณีห ากเกิดการร้องเรียนขึ้น ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงได้กาหนดมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนี้
๑. การร้ องเรี ย นการทุจ ริ ตต้องเป็นเรื่องที่ผู้ ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เสี ยหาย อั น
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่กระทาดังต่อไปนี้
๑.๑ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๑.๒ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
๑.๓ กระทาความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

๒
๒.๒ จดหมายหรื อเอกสารร้ องเรี ยนส่ งถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ หมู่ที่ ๑
ตาบลวัดป่า อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
๒.๓ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๐-๔๘๐๘ ต่อ ๑๖ หรือโทรสารหมายเลข ๐-๕๖๗๐-๔๘๑๘
๒.๔ กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๒.๕ ร้องเรียนผ่านเว็ปไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
๓. การบันทึกข้อร้องเรียน
๓.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ หรือกรอกข้อมูลตามที่ปรากฏในเว็ปไซด์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒
๓.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุ ดบันทึกข้อ
ร้องเรียน
๔. การรับ และการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
๔.๑ เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการ
ร้องเรียนโดยละเอียด
๔.๒ สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๓ หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
หรือการเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือสังเกตนั้น ๆ ด้วย
๔.๔ เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ร้องเรียนและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุก
แผ่น
๔.๕ เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็น
อันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสาเนาคาร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็น
การกล่าวหาในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสาเนาคาร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคาร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปะทับ ตรา
“ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น
/๔.๖ เมื่ออ่านคาร้อง...

๓
๔.๖ เมื่ อ อ่ า นค าร้ อ งแล้ ว ต้ อ งประเมิ น ด้ ว ยว่ า เรื่ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งใด หากผู้ ร้ อ งแจ้ ง
หมายเลขโทรศัพท์มาด้ว ย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง
เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียน
ก่อน ควรถามว่า ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็ชี้แจงว่า โทรศัพท์มา
เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วรับจบการสนทนา
๕. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
๕.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๕.๒ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๓ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๖. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันทาการ เพื่อ
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๗. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๗.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนนามาวิเคราะห์
การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไช ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร
ต่อไป
๘. มาตรฐานงาน
๘.๑ การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๘.๒ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มกฎหมายและคดีดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทาการ
/๙ การติดตาม...

๔
๙. การติดตามประเมินผล
กลุ่มกฎหมายและคดี จัดทาข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข แล้วรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๒ ทราบ ตามปฏิทินการติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

