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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ด้วยระบบคุณธรรม
และความโปร่งใส รวมท้ังการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับ 
การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  
อย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีจนเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการด้วย รวมถึงมีมาตรการปลูกจิตสำนัก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการดำเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการโดยมีเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการ 
ของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติชอบ เป็นไป 
ตามข้ันตอนและสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  ๓. เพื่อเป็นการแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน
ในภายหลังได้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่และสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบเพื่อนำไปสู่การ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท้ังนี้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่อไป 
  ๔. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
  ๑. เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ี ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  
   ๑.๒ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 



   ๑.๓ ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   ๑.๔ กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ีหรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๒. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฎชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  ๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   ๓.๑ ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ร้องเรียน 
   ๓.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   ๓.๓ การกระทำท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวหรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
   ๓.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน 
   ๓.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
   ๓.๖ ระบุ วัน เดือน ป ี
   ๓.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
  ๔. กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  ๕. เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจาณา 
   ๕.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทำเป็นหนังสือ 
   ๕.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
   ๕.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓. 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการกำหนดเรื่อง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและให้ใช้กับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีจนเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการด้วย ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน แล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันทีและให้พิจารณาดำเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 



  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเช่ือถือและเป็นกรณีท่ีทำให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูล
ความผิดให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องไปดำรงตำแหน่งอื่นเป็นการช่ัวคราว เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำท่ีอาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นเรื่อง
ร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชนให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งในอัตรากำลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรีและดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนดขึ้นตาม
คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่าง
การถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หรือคำส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๘/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการแก้ปํญหาเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นของรัฐและ
การกำหนดกรอบอัตรากำลังช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี 
  ๒. ในกรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเช่ือถือได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูลความผิดให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็วและให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีของรั ฐผู้นั้นออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือออกจากตำแหน่งก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมและในกรณีท่ีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินคดี  
โดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความสนใจของประชาชน  
และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้ 
  ๑. ร้องเรียนด้วยตนเองในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยตรงต่อศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หรือรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ หรือนิติกร 
  ๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๐-๑๐๒๑ หรือ ๐-๒๓๘๐-๑๐๒๒ 
  ๓. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คลิกท่ีแบนเนอร์  
“แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  ๔. ร้องเรียนผ่าน Facebook : https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu 
  ๕. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ๓๔/๔ ถ. สุขุมวิท ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
 

https://www.facebook.com/SamutprakanProvincialEdu


กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

  ๑. ใหน้ิติกรกลุ่มบริหารงานบุคคลรับเรื่องร้องเรียน 
  ๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนช้ึ
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  ๓. กรณีท่ีศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เห็นสมควร ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ดำเนินการตามคำส่ังนั้น 
  ๔. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง 
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมท้ังทำความเห็นเสนอศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอคามเห็นต่อศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ และยุติเรื่อง 
  ๕. ในการพิจารณาไต่สวนให้ดำเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  ๖. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อ เท็จจริงรายงานผลการสืบสวนต่อศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
  ๗. เมื่อมีการดำเนินการเบื้องต้นเป็นประการใด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  ๘. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ให้ดำเนินการดังนี้ 
   ๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึง
ช่ือหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
   ๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทำโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานต้องปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือ
ผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจาการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าท่ีเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้
เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
กำหนดหรือต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจส่ังให้เปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายกำหนด 



กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อร้องเรียน 

นิติกร 
 

เรื่องภายใน 
หน่วยงานหรือไม ่

 

กรณีใช่ ดำเนินการภายใน ๗ วัน 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาภายใน ๗ วัน 

ศึกษาธิการจังหวัด 
แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน 

ข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๖ วัน 

 

ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

ภายใน ๓๐ วัน 
 

กรณีใช่ 

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรง 

แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน 

ดำเนินการวินัยกรณีมีมูลกล่าวหาวา่ 
กระทำผิดวินัย 

 



แบบแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

เขียนท่ี..................................................... 
วันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ............... 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้องเรียน............................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง..........................................................................อาชีพ....................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี.............หมู่บ้าน................................................ถนน................................................... 
ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์.........................................E-mail………………………………………….. 
การร้องเรียน 
เรื่อง............................................................................................................................................................................. 
ผู้ถูกร้อง.......................................................ตำแหน่ง..............................................สังกัด........................................... 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน........................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..........................................................ผู้ร้องเรียน 
      (..........................................................) 
วันท่ี...................................................................... 

 


