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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ไดจ้ดัท ำคูมื่อกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินกำรของกระบวน 

กำรจดักำรเร่ืองรอ้งเรียน/แจง้เบำะแสกำรทุจริ  ตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นแนวทำงวิธีปฏิบติังำนใหเ้กิดควำมชดัเจน ปฏิบติัได ้

อยำ่งถูกตอ้งเป็นไปตำมขัน้ตอนของกระบวนกำร จดัท ำไดอ้ยำ่งเป็นระบบ และเพ่ือให ้สอดคลอ้งกบักระบวนกำรจดักำร

เร่ืองรำวรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ตำมตวัชี้ วดัท่ี 9 ขอ้ 13 คูมื่อหรือมำตรฐำนกำร

ปฏิบติังำน และขอ้ 25 แนวปฏิบติักำรจดักำรเร่ืองรอ้งเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของกำรด ำเนินกำรในกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยขอ้มูลสำธำรณะและควำม

โปร่งใส (OIT) ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 หวงัเป็นอยำ่งย่ิงวำ่คูมื่อ         

กำรปฏิบติังำนกระบวนกำรจดัเร่ืองรอ้งเรียนกำรทุจริต/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะเป็นประโยชน์

ส ำหรับผูท่ี้เกี่ ยวขอ้งและบุคลำกรผูป้ฏิบติังำนท่ีจะน ำไปเป็นมำตรฐำนอยำ่งมีคุณภำพ 
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1.หลกัการและเหตุผล 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำร

ด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  กำรส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมของ               

ขำ้รำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศำสตร์ชำติวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือใช ้

เป็นเคร่ืองมือสำคญัในกำรสรำ้งกำรมีสว่นร่วมจำกทุกภำคีเครือขำ่ยดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน่

กำรสง่เสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลำกรทุกระดบัก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตสำนึก ป้องกนั ปรำบปรำม และสรำ้งเครือขำ่ย      

ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริต  โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ ์              

กำรป้องกนั กำรสง่เสริมและคุม้ครองจริยธรรมไปสูก่ำรปฏิบติัตำมแผนงำนโครงกำรท่ีวำงไวไ้ปสูเ่ป้ำหมำยเดียวกนั คือควำมสำเร็จ

อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประชำชนไดร้ับบริกำรท่ีดี มีควำมพึงพอใจ เช่ือมัน่ และศรัทธำตอ่กำ  รบริหำร

รำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสูค่ำ่ดชันีภำพลกัษณข์องประเทศไทย  

นอกจำกน้ี ยงัมีหน้ำท่ีสำคญัในกำรรับแจง้เบำะแสและเร่ืองรอ้งเรียน ประสำน ติดตำมหน่วยงำนท่ี

เกี่ ยวขอ้งกบักำรจดักำรเร่ืองรอ้งเรียนทุจริตและประพฤติ  มิชอบ จำกชอ่งทำงกำรรอ้งเรียนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน ในกำรปฏิบติักำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต  6  ชอ่งทำงประกอบดว้ย 1) ตูร้ับเร่ืองรอ้งเรียน ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดั

แม่ฮ่องน  2) เว็บไซต์ของส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับ เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข ์ เบำะแส  เร่ือ ง

ทุจริต คอร์รัปชั่น http://www.mhspeo.go.th/ 3) เฟซบุ๊กส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4) ทำงไปรษณีย ์ถึง 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 98/1 ถนนขุนลุมประพำส ต ำบลจองค ำ อ ำเภอเมืองแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58000 

5) โทรศัพท ์05 3611 66 0/โทรสำร 05 3611 66 5 กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนจดักำรเร่ืองร้องเรียน/รอ้งทุกข ์       

ท่ีสอดคลอ้งกบัพระรำชกฤษฎีกำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 กำหนด

วำ่ “เม่ือส่วนรำชกำรใดไดร้ับกำรติดตอ่สอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน  หรือส่วนรำชกำรดว้ยกนัเกี่ ยวกบังำนท่ีอยูใ่น

อ ำนำจหนำ้ท่ีของสว่นรำชกำรนั้น ใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของสว่นรำชกำรนั้นท่ีจะตอ้งตอบค ำถำมหรือแจง้กำรด ำเนินกำรใหท้รำบ

ภำยใน 15 วนัหรือภำยในระยะเวลำท่ีกำหนดบนพ้ืนฐำนของหลกัธรรมำภิบำล (Good Governance)  

ซ่ึงอ ำนำจหนำ้ท่ีด ำเนินกำรเกี่ ยวกบัขอ้รอ้งเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบติัหรือกำรละเวน้ กำรปฏิบติัหนำ้ที่ โดย

มิชอบของเจำ้หน้ำท่ีส่วนรำชกำร จึงเป็นเร่ืองท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กำรตอ่ตำ้นกำรทุจริต 

จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน นอกจำกน้ียงัไดบู้รณำกำรรับเร่ืองรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์เพ่ือให ้

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแกไ้ขปัญหำของ

ประชำชน สรำ้งภำพลกัษณ์และควำมเช่ือมัน่ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนเป็นสำคญั ภำยใตก้ำรอภิบำลระบบ

กำรรับเร่ืองรำวร้องเรียน/ร้องทุ กข ์ คือกำรป้องกัน ส่ งเสริม กำรรักษำ และกำรฟ้ืนฟู  บนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล

(Good Governance) ของระบบอยำ่งสูงสุดและยัง่ยืนตอ่ไป 
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2. วตัถุประสงค ์

1) เพ่ือใหบุ้คลำกรผูเ้กี่ ยวขอ้ง หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูร้ับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง  

กำรด ำเนินงำนใหเ้กิดรูปธรรม ปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจดักำรเร่ืองรอ้งเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทจุริต 

และประพฤติมิชอบ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2) เพ่ือใหก้ระบวนกำรจดัเร่ืองรอ้งเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริต และประพฤติมิชอบใชเ้ป็นแนวทำงกำร

ปฏิบติังำนตำมขัน้ตอน ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กำหนด ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมำย ท่ีเกี่ ยวขอ้งกบักำร 

รับเร่ืองรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์อยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือเป็นหลกัฐำนแสดงข ัน้ตอนและวิธีกำรปฏิบติังำน ท่ีสำมำรถถำ่ยทอดใหก้บัผูเ้ขำ้มำปฏิบติังำนใหม ่ 

พฒันำใหก้ำรทำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทัง้แสดงหรือเผยแพรใ่หก้บับุคคลภำยนอก หรือผูใ้หบ้ ริกำรใหส้ำมำรถเขำ้ใจ 

และใชป้ระโยชน์จำกกระบวนกำรท่ีมีอยู ่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบติังำน 

4) เ พ่ื อ พิ ท ัก ษ์ สิ ท ธิ ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น แ ล ะ ผู ้ร ้อ ง เ รี ย น/  แ จ  ้ง เ บ ำ ะ แ ส ต ำ ม ห ล ัก ธ ร ร ม ำ ภิ บ ำ ล 

(Good Governance) 

 

3. บทบาทหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

มีบทบำทหนำ้ที่ ในกำรด ำเนินกำรเสริมสรำ้งควำมเขม้แข็งและเป็นเครือขำ่ยสำคญัในกำรขบัเคล่ือน 

นโยบำยและมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตในองคก์ร รวมทัง้บูรณำกำรเช่ือมโยงกบัศูนยป์ฏิบติักำร 

ตอ่ตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ 

1) เสนอแนะแกห่วัหนำ้สว่นรำชกำรเกี่ ยวกบักำรป้องกนัและป  รำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบของ

สว่นรำชกำร รวมทัง้จดัท ำแผนปฏิบติั กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสว่นรำชกำร ให ้

สอดคลอ้งกบัยุทศำสตร์วำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลท่ีเกี่ ยวขอ้ง 

2) ประสำน เรง่รดัและก ำกบัใหห้น่วยงำนในสงักดัด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบติักำรป้องกนัและ 

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสว่นรำชกำร 

3) ด ำเนินกำรเกี่ ยวกบัขอ้รอ้งเรียนกำรทจุริต กำรปฏิบติัหรือกำรละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ที่  โดยมิชอบ 

ของเจำ้หนำ้ท่ีในสว่นรำชกำร 

4) คุม้ครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมของบุคลำกำรในสงักดัส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

5) ประสำนงำนเกี่ ยวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำร 

คุม้ครองจริยธรรมกบัหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง 

6) ติดตำม ประเมินผล กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบและกำรคุม้ครอง

จริยธรรม เสนอหวัหนำ้สว่นรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง 

7) ปฏิบติังำน สนับสนุนกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง หรือท่ีไดร้ับมอบหมำย 

/4.ชอ่งทำง..
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4. ช่องทางการรอ้งเรียน 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ในกำรปฏิบติักำรตอ่ตำ้น 

กำรทุจริต  6  ชอ่งทำงประกอบดว้ย  

1) ตูร้ับเร่ืองรอ้งเรียน ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งน 

2) เว็บไซตข์องส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รับเร่ืองรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์

เร่ืองเบำะแส ทจุริต คอร์รัปชัน่ http://www.mhspeo.go.th/ (กลอ่งขอ้ควำมรอ้งเรียนฯ web broad)  

3) เฟซบุก๊ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
https://www.facebook.com/www.msnpeo.moe.go.th/ 

4) จดหมำยทำงไปรษณีย ์ถึง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 98/1 ถนนขุนลุมประพำส ต ำบลจองค ำ  
อ ำเภอเมืองแมฮ่อ่งสอน จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 58000 

5) โทรศพัท ์05 3611 66 5/โทรสำร 05 3611 66 0 

6) อีเมลส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน E-mail :mmhs5800@gmail.com  

 

5.หลกัเกณฑใ์นการรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมี้รายละเอียดดงัน้ี 

* ขอ้มูลผูร้อ้งเรียน 

 1) ช่ือ-สกุล, ท่ีอยู,่ หมำยเลขโทษศพัท,์ ของผูร้อ้งเรียน 

 2) เลขประจ ำตวัประชำชน ผูร้อ้งเรียน 

 4) วนั เดือน ปี ของหนังสือรอ้งเรียน 

 5) E-mail ผูร้อ้งเรียน 

 6) ท่ีอยูผู่ร้อ้งเรียน  

 7) ลงลำยมือช่ือ ผูร้อ้งเรียน/ผูแ้จง้ หำกตอ้งกำรใหส้ ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ปกปิดช่ือ - สกุล 

และท่ีอยู ่ใหร้ะบุชดัเจนดว้ย ใหส้ง่แบบไปรษณียต์อบรับ (เพ่ือจะไดร้ับทรำบวำ่หนังสือ รอ้งเรียนสง่ถึง ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน แลว้) ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จะติดตอ่กบัผูร้อ้งเรียนโดยตรงเฉพำะผูร้อ้งเรียน ท่ีแจง้

ช่ือ - สกุล และท่ีอยู ่เทำ่นั้น 

 8) กรณีท่ีไมเ่ปิดเผย ช่ือ – สกุล จริง ถือวำ่เป็นบตัรสนเทห่ ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนจะรับ

พิจำรณำเฉพำะรำยท่ีระบุพยำนหลกัฐำนกรณีแวดลอ้มท่ีปรำกฏชดัเจน ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเทำ่นั้น  

* ขอ้มูลเร่ืองรอ้งเรียน 

 1) เร่ืองท่ีรอ้งเรียน  

 2) ระบุ ช่ือ- สกุล ต ำแหน่ง สงักดัของผูถู้กรอ้งเรียน 

 3) ระบุขอ้กลำ่วหำกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตตอ่หนำ้ท่ี กำรกระท ำควำมผิดตอ่ต ำแหน่งหนำ้ท่ี รำชกำร ฯลฯ 

/4)บรรยำย... 

http://www.mhspeo.go.th/
https://www.facebook.com/www.msnpeo.moe.go.th/
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 4) บรรยำยกำรกระท ำควำมผิดอยำ่งละเอียดชดัแจง้เพียงพอท่ีสำมำรถดำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได ้

ตำมหวัขอ้ดงัน้ี 

           4.1 กรณีกลำ่วหำกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตตอ่หนำ้ที่  กระท ำควำมผิดตอ่ต ำแหน่งหนำ้ที่ รำชกำร ฯลฯ  

          4.2 กำรกระท ำควำมผิดเกิดข้ึนเม่ือใด 

          4.3 มีข ัน้ตอนหรือรำยละเอียดกำรกระท ำควำมผิดอยำ่งไร 

           4.4 มีพยำนเอกสำร พยำนวตัถุ และพยำนบุคคลรูเ้ห็นเหตุกำรณ ์หรือไม ่(ถำ้ไมส่ำมำรถน ำมำได ้ใหร้ะบุวำ่

ใครเป็นผูเ้ก็บรักษำไว)้ 

           4.5 ในเร่ืองน้ีไดร้อ้งเรียนตอ่หน่วยงำนใด หรือย่ืนฟ้องตอ่ศำลใด เม่ือใด และผลเป็นประกำรใด  

 5. เร่ืองรอ้งเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูล มิใชล่กัษณะของกระแสขำ่วหรือกลัน่แกลง้รอ้งเรียน ท่ีสรำ้งควำม

เสียหำยแกบุ่คคล ขำดพยำนหลกัฐำน ขำดหลกัฐำนแวดลอ้มท่ีปรำกฏชดัเจน ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 

      

 

6. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 

1) รบัเร่ืองรอ้งเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกชอ่งทำงกำร

รอ้งเรียน 5 ชอ่งทำง ระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน 1 วนั 

2) คดัแยกหนังสือ วิเครำ ะหเ์น้ือหำ ของเร่ืองรอ้งเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยใน 1 วนั 

3) เจำ้หนำ้ท่ี สรุปควำมเห็นเสนอและจดัท ำหนังสือถึงผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไป ทรำบและพิจำรณำ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยใน 1 วนั 

4)  สง่เร่ืองใหห้น่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้งด ำเนินกำร /ตอบขอ้ซกัถำม ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ระยะเวลำด ำเนินกำร

ภำยใน 15 วนั  

5)  แจง้ผูร้อ้งเรียน/รอ้งทุกข ์เพ่ือทรำบเบ้ืองตน้ภำยใน 15 วนั 

6)  รับรำยงำนและติดตำมควำมกำ้วหนำ้ผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง 

7)  เก็บขอ้มูลในระบบสำรบรรณ เพ่ือกำรประมวลผลและสรุปวิเครำะหเ์สนอผูบ้ริหำร 

8) เจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บ ยุติเร่ืองในกรณีไมมี่มูล 

9) ในกรณีสืบสวนขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้แลว้ กรณีท่ีมีมูลตำมที่ รอ้งเรียน ด ำเนินกระบวนกำรทำงวินัย  

แกผู่ท่ี้ถูกรอ้งเรียน โดยเร็ว 

    10) รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ ผูส้ั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสอน และหน่วยงำนท่ีเกี่ ยวขอ้ง 

 
 
 

/แผนผงั... 



กรณีมีมูล  

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

แผนผังขัน้ตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 

 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ตู้ รับเร่ืองร้องเรียน  

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ลงทะเบียนรับ/ประสาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง/สืบสวนพิจารณาในเบือ้งต้น 

 2.เวบ็ไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

http://www.mhspeo.go.th/ 

(กล่องข้อความร้องเรียนฯ web broad) 

 

3.โทรศัพท์ 05 3611 66 5 

โทรสาร 05 3611 66 0 

 4.เฟซบุ๊กส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

https://www.facebook.com/www.msnpeo.moe.go.th/   

5.จดหมายทางไปรษณีย์ ถึง                            

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

98/1 ถนนขนุลมุประพาส ต าบลจองค า  

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

กรณีไม่มีมูล  

ยติุเร่ือง 

รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ส้ินสุดการด าเนินการ           

ด าเนินกระบวนการทางวินัย     

แก่ผู้ถูกร้อนเรียนโดยเร็ว 

6.อีเมลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

E-mail :mmhs5800@gmail.com 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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1.รายงานผู้บังคับบัญชา 

2.ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะการการสอบสวน 

3.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          

http://www.mhspeo.go.th/


 




