คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

คานา
สำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำประถมศึก ษำนครปฐม เขต 1 จั ดท ำคู่มื อ กำรจั ดกำรเรื่ อ ง
ร้องเรียนกำรทุจริต ขึ้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ได้อย่ำงรวดเร็ว
มีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ร้องเรียน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ใน
กำรอำนวยควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มกฎหมำยและคดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
๑ กรกฎำคม 256๔
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1.หลักการและเหตุผล
กำรทุจ ริ ตในภำครัฐ เป็น กำรขโมยทรัพ ย์ สิน สำธำรณะ ท ำให้เ กิ ดควำมเสีย หำยต่ อสั ง คม
เศรษฐกิ จ และกำรเมื อ ง ส่ง ผลให้ป ระเทศชำติ ขำดกำรพั ฒ นำ รั ฐ บำลจึ ง ได้ พัฒ นำกลไกกำรป้ อ งกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริ ตให้มี ควำมเข็ มแข็ง ทั้ง ในส่วนของกฎหมำย ยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำ ด้วยกำรป้ องกั นและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งนำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำใช้ในกำรบริหำรประเทศ ปกครอง
ประเทศให้เกิดควำมสุข แต่กำรทุจริตก็ยังเบ่งบำนขยำยวงกว้ำง และซับซ้อนมำกขึ้น ซึ่งกำรทุจริตในภำครัฐนั้น
ย่อมมีเจ้ำพนักงำนของรัฐเข้ำมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วยเสมอ
เพื่อ ให้ห น่วยงำนภำครัฐปรำศจำกกำรทุจริ ตที่เ กิดจำกเจ้ำพนักงำนของรั ฐ และยั ง ผลให้
กำรทุจริตในภำครัฐหมดสิ้นไปโดยดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ด้วยกำรแจ้งกำรร้องเรียน
ทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ในฐำนะส่วนรำชกำรในภำครัฐ
มี
ควำมตระหนักถึงควำมรุนแรงของกำรทุจริตในภำครั ฐ และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำร
ทุจริตภำยในหน่วยงำน และให้ควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นแนวทำงเดียวกัน จึงจัดทำ
คู่มือกำรจัดกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ สำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
2) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติง ำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับ ผู้เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรทำงำนเป็นมืออำชีพ
3) เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและศรัทธำของประชำชนต่อ หน่วยงำนของรัฐ
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1 ให้ ก ลุ่ ม กฎหมำยและคดี
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
4. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1) ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเอง ที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1
กลุ่มกฎหมำยละคดี
2) ทำงไปรษณีย์ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ถนน
เพชรเกษม ตำลพระโทนเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
3) โทรศัพท์หมำยเลข 0-3430-6514, 0-3425-2931 ต่อ111
4) เว็บไซต์ www.nptedu.go.th หรือที่
http://www.nptedu.go.th/area1/index.php?name=page&file=page&op=O30

-25) เฟซบุ๊ค “สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1”
5. หลักเกณฑ์การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
5.1 เรื่ องที่จะนำมำร้ องเรีย นต้อ งเป็ นเรื่องอันเนื่อ งมำจำกกำรกระท ำเจ้ ำหน้ ำที่ ในเรื่อ ง
ดังต่อไปนี้
(1) กระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
(2) กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
(3) ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสำควร
(5) กระทำกำรนอกเหนืออำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
5.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยแก่
บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน
5.3 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
(1) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
(2) ชื่อหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน
(3) กำรกระทำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์
ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระทำดังกล่ำว หรือแจ้งช่องทำง เบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเพื่อ
ดำเนินกำรสืบสวน สอบสวน
(4) ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน (กรณีข้อร้องเรียนทำเป็นหนังสือ)
(5) ระบุวัน เดือน ปี
(6) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล(ถ้ำมี)
5.4 กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน
กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
6. ขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียน
6.1 ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่องร้องเรียน โดยกำรตรวจสอบ
จำกช่องทำงกำรร้องเรียนทุกวันทำกำร และดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสำนหำทำงแก้ไ ขปัญ หำ
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทาการ
6.2 เมื่อกลุ่มกฎหมำยและคดีไ ด้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียน คัดแยก
หนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำ สรุปควำมเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ทรำบและพิจำรณำ
6.3 กรณี ที่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครปฐม เขต 1
เห็ น สมควรให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมำยให้ ผู้ ใ ดตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีดำเนินกำรตำมคำสั่งนั้น
6.4 เมื่อ มี ก ำรด ำเนิ น กำรในเบื้ อ งต้ น เป็ น ประกำรใด ให้ ก ลุ่ มกฎหมำยและคดีแ จ้ ง ให้ ผู้
ร้องเรียนทรำบภำยในเวลำสิบห้ำวันนับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สำมำรถ
ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้

-36.5 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็ จจริง ที่ไ ด้รับ แต่ง ตั้ ง มีห น้ำที่รวบรวมข้อเท็ จจริง ที่
เกี่ยวข้อง และพิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6.6 ในกำรพิ จ ำรณำไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ด ำเนิ น กำรอย่ ำ งลั บ และต้ อ งเปิ ด โอกำสให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม
6.7 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ภำยในสำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หำกมีเหตุผล
ควำมจ ำเป็น ที่ มิอำจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมกำรอำจเสนอขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรต่อ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยเสนอขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกินสองครั้ง ๆละ
ไม่เกินสิบห้ำวันพร้อมทั้งทำควำมเห็นเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม
เขต 1 ว่ำมีกำรกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นกำรกระทำผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็น
กรณีไ ม่มี มูล ที่ค วรกล่ ำวหำให้ เสนอควำมเห็ นต่ อผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถม ศึก ษำ
นครปฐม เขต 1 และยุติเรื่อง หำกเห็นว่ำมีมูลให้ดำเนินกำรทำงวินัยต่อไป
6.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจกำรพิจำรณำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ให้ดำเนินกำรดังนี้
1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงำนนั้นๆ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ไ ด้ระบุถึง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ล และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทรำบ ถื อ เป็ น กำรสิ้ น สุ ด กระบวนกำรตอบสนองต่ อ
ข้อร้องเรียน

-4แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รับเรื่องร้องเรียนทุจริตจากช่องทางต่างๆ

ลงทะเบียนรับหนังสือ

เสนอผูบ้ ังคับบัญชา

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้องเท็จจริง

ไม่มีมูล

ยุติ

มีมูล

ดาเนินการตามกฎหมาย

แจ้งผู้ร้องเรียน

กลุ่มกฎหมำยและคดี จะดำเนินกำรตรวจสอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนทุกวันทำกำร
และดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสำนหำทำงแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทาการ
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แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ตัวอย่ำง )
ที่........................................................................

วันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. .............
เรื่อง .......................................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
ข้ ำ พเจ้ ำ ....................................................................... อำยุ ....... ปี อยู่ บ้ ำ นเลขที่ .............
หมู่ ที่ ....... ต ำบล ................................. อ ำเภอ ................................. จั ง หวั ด .................................................
โทรศัพท์ .............................. อำชีพ ..................................... เลขที่บัตรประชำชน ..........................................
ออกโดย ................................................ วันออกบัตร ................................ วันหมดอำยุ ..................................
มี ค วำมประสงค์ ข อร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบำะแสกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 พิจำรณำดำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง................
………………………………….…...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมข้ำงต้นเป็น
จริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) ได้แก่
๑) ...........................................................................................จำนวน .........ชุด
๒) ...........................................................................................จำนวน .........ชุด
๓) ...........................................................................................จำนวน .........ชุด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ ........................................... ผู้ยื่นคำร้อง
(...........................................)

