สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวมทั้งสิ้น

รับสินบน
-

-

ประเภทเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน
-

-

-

อื่นๆ
3
4
4
5
4
6
1
3

จานวน
3
4
4
5
4
6
1
3

30

30

หมายเหตุ

ความก้าวหน้าการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวมทั้งสิ้น

เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
3
2
4
3

เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
3
4
4
2
2
2
1
-

12

18

การดาเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้กาหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ที่มีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 2 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการวัดระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์แล ะวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม
สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มี
การกาหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่ อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้สามารถนาแนวปฏิบัติไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
1. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- มาร้องเรียนด้วยตนเอง
- ทาเป็นหนังสือร้องเรียนส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2930 4490 – 92 ต่อ 123 (กลุ่มกฎหมายและคดี)
2. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
- ลักษณะเรื่องร้องเรียน
(1) ต้องเป็นเรื่องที่พบเห็นว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการ
กระทาที่ไม่เป็ นไปตามจริย ธรรมของข้าราชการ/พบการทุจริตใด และต้องมีเอกสารหรือหลั กฐานยืนยันเพียง
พอที่จะตรวจสอบได้ว่ามีการกระทาอย่างนั้นจริง และมิใช่เป็นไปโดยไม่มีพยานหรือเอกสาร
(2) ต้องไม่เป็นเรื่องที่มีการเสริมแต่งจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือเป็น
การกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหายเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

(3) เป็นเรื่องของตนเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชา
- การเขียนเรื่องร้องเรียน
การเขียนเรื่องร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ ไม่หยาบคาย และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน โทรศัพท์ อีเมล์(ถ้ามี) สาหรับการติดต่อ และการแจ้งผล
(2) ชื่อ นามสกุลจริงของผู้ร้องเรีย น พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ออก
โดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจาตัว
(3) เรื่องร้องเรียน ต้องระบุให้ชัดเจนและระบุว่าต้องการให้ดาเนินการอย่างไร เช่น ขอให้วินิจฉัย
การกระทาของ.................................และ/หรือให้ดาเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อไป
(4) รายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งของผู้ร้องเรียน และชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งผู้ถูกร้องเรียน ว่ามีพฤติกรรมตามที่กล่าวหา ทั้งนี้ จะต้องระบุพฤติกรรมของผู้ถูกร้องเรียนได้อย่างชัดเจน
มีเอกสาร/หลักฐาน หรือพยานเพียงพอที่จะสืบสวนหาข้อเท็จจริง การกระทาดังกล่าว กรณีที่ไม่มีเอกสารหรือ
หลักฐานเนื่องจากไม่สามารถขอมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถแนบมากับเรื่องร้องเรียนด้วย นอกจากนี้จะต้อง
ระบุความประสงค์หรือความต้องการที่จะให้ผู้มีอานาจหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนดาเนินการอย่างไร
(5) การร้ องเรียนเป็นหนังสือ ผู้ร้องเรียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้
ผู้อื่นยื่นเรื่องร้องเรียนได้
- การยื่นการร้องเรียน
(1) ส่งไปรษณีย์ ควรจะลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามเรื่องร้องเรียนและสาหรับการจ่า
หน้าซองให้เขียนด้วยว่า เรื่องร้องเรียน
(2) ทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเจ้าหน้าที่
รับหนังสือร้องเรียนลงทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนไว้และนาเสนอให้กลุ่มกฎหมายและคดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนละผู้ให้ข้อมูล
เพื่อเป็นการคุ้มครองสอทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริตหน่วยงานจะปกปิด
ชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึง
ข้อมูล ดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ ผู้ ได้รั บ ข้อมู ล จากการปฏิบัติห น้าที่ ที่เกี่ย วข้องกับเรื่ องร้อ งเรีย นมีห น้ าที่เก็ บข้อมู ล ข้ อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่มี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสั่งให้เปิดเผย
ตามที่กฎหมายกาหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(1) กรณี มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เจ้ า หน้ า ที่ ท ะเบี ย นลั บ จะลงรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ใ น
สมุดทะเบียนลับ
(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีรับเรื่อง พิจารณาและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และบันทึก
รานงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พิ จารณาเพื่อมอบหมายให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
(3) เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและดคี ประสานงานที่เกี่ยวข้อง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานที่กาหนดหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง สรุ ป และท าบั น ทึ กรายงานเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(5) กรณียุติเรื่อง จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่)
กรณีไม่ยุติเรื่อง ซึ่งมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทางวินัย (วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง)
- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดาเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน
- กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ดาเนินการภายในระยะเวลา 180 วัน (หากมี
เหตุจาเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 และจะต้องไม่เกิน 240 วัน)
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ ร้องเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันดาเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ
(กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่)

5. การกากับติดตามการดาเนินการ
กลุ่มกฎหมายและคดีจะดาเนินการรายงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในแต่ละปีงบประมาณให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทราบ
6. ปัญหาจากการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ได้ มีก ารแต่ ง ตั้ง บุ คลากรเพื่ อปฏิ บั ติห น้ าที่ แ ละ
ดาเนินการเพื่อช่วยนิติกร ในการรับเรื่องร้องเรียนในบางเรื่อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและไม่ส่งผล
เสียหายใดๆ ทาให้การดาเนินการทางวินัยและการทุจริตมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มีจานวนโรงเรียนขนาดใหญ่ ครูและนักเรียนเป็นจานวนมาก จึงมีผลทาให้การดาเนินการ
บางอย่างอาจจะไม่ชัดเจนหรือถูกเคลือบแคลงสงสัย ซึ่งสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รีบ
ดาเนินการจัดการในเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เข้ามา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส รวมทั้งให้ความเป็น
ธรรมทั้งทางผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ในบางกรณีที่มีหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในหลายๆเรื่องพบว่าไม่มีมูล
ความผิด จึงต้องยุติเรื่องในที่สุด ซึ่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความพฤติที่ขัดการต่อจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและครู
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นิติกร ซึ่งขณะนี้กลุ่มกฎหมายและคดี มีนิติกรระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียวและมีภารกิจงานมาก
จึงทาให้การดาเนินการในบางเรื่องต้องล่าช้า

แบบติดตามเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เรื่อง...............................................................................................................................................................
ที่
รายการ
1. เรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ
2. ประเภทเรื่องร้องเรียน
- รับสินบน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- อื่นๆ
3. นาเรื่องร้องเรียนให้ ผอ.สพม.2 รับทราบ
4. นิติกร/เจ้าของเรื่องรับเรื่องร้องเรียน
5. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง/
การดาเนินงานตามกระบวนการ
6. สรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การดาเนินงานตามกระบวนการ

วัน เดือน ปี

สถานะ

หมายเหตุ

........................................................................ประธานกรรมการ
........................................................................กรรมการ
........................................................................กรรมการ
........................................................................กรรมการ
........................................................................กรรมการ
........................................................................กรรมการและเลขานุการ

