
 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
----------------------------------------------- 

   

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุดที่ นร 0505 / ว165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด ประกอบกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ 25 ได้ก าหนดให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการ      
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

ข้อ 1 ค าจ ากัดความ  

        เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น การประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  

         ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น    
มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนต าบลธนู หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

         เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

         หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

         การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ
การแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

           ข้อ 2 ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
          1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          ๒ ) ทางไปรษณีย์   (ที่อยู่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง                
ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000)  
          ๓) ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3808-8231 หมายเลขโทรสาร 0-3808-8230
          4) เว็ปไซต์ www. http://www.cpeo.go.th/ 
          5) Facebook : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 /ข้อ 3 … 

http://www.cpeo.go.th/
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          ข้อ 3 การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
  

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนและมอบ
ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 3 วันท าการ  
ทางไปรษณีย์ ทุกครั้งทุกครั้งที่มีการ

ร้องเรียน 
ภายใน 3 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

ทุกวันท าการ 
 

ภายใน 3 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 

ทุกวันท าการ 
 

ภายใน 3 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนทาง FaceBook ทุกวันท าการ ภายใน 3 วันท าการ  
 
           ข้อ 4 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  4.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได ้ 
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  4.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  4.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  4.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล  
  4.๕ ไมเ่ป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได ้ 
  ๒) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งแห่งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี 
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          ข้อ 5 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
         ให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่อง
รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัยสั่งการ ภายใน 7 วันท าการ และแจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

 ข้อ 6 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
        ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้ศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทราทราบทุกไตรมาส  
        ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ   
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นน าทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่   11   เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                            
                                                         

                                                           (นายตั้ง อสิพงษ์) 
                                                    ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 


