ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
---------------------------------โรงเรียนบ้านท่าเกษมให้ความสาคัญกับคาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุก ส่วนราชการและ
หน่ว ยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วน ราชการและ
หน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการสานักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริ ย ธรรมข้ าราชการพลเรื อน ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ประกาศ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ลงวัน ที่ ๒๒ มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่ อง นโยบายเกี่ย วกั บ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้การดาเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหาร
ราชการโรงเรี ย นบ้ านท่าเกษม สอดคล้องกับ คาสั่ งคณะรักษาความสงบ แห่ งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวัน ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่ อ ง นโยบายเกี่ย วกับ ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มื อการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดางานของหน่วยงานภาค รัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อหน่ วยงาน จึงได้ กาหนดแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น
การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานขึ้น ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบ้านท่าเกษม
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ในตาแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าที่
ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ รับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ และนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้ าของการดาเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ หรือที่อยู่หรือ
หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนา เรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความ เดือดร้อนหรือ เสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่ สร้าง ความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน

๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ติดต่อกลับ
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการ
สืบสวน สอบสวน
๓.๒.๔ คาขอของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยาน…
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ตาบล
ท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์โรงเรียน ๐๓๗-๒๔๗-๓๐๔ เบอร์โทรศัพท์ผู้อานวยการโรงเรียน
(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ ๐๖๑-๓๙๗-๐๕๑๕)
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่ องร้องเรียน ให้รวบรวมข้อ มูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญ ชา ตามลาดับ
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๒ ถ้าเห็ น ว่าข้อร้ องเรี ยนนั้นไม่ส มบูรณ์ค รบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้ เจ้าหน้ าที่ แนะนาให้
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจ แก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน ระยะเวลาที่กาหนดให้

บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรีย นดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อดาเนินการ ต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทาได้
๔.๓ กรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อ
เท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่ส วนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใดโดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม ว่ามีการกระทา
ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มี มูลที่ควรกล่าวหา ให้
เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม และยุติเรื่อง
๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อานวยการ โรงเรียนบ้าน
ท่าเกษม ภายในสี่สิบห้าวันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการ ต่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันทาการ
๔.๖ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การในเบื้ อ งต้ น เป็ น ประการใด ให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ กลุ่ ม งาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ ข้อมูลที่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของ โรงเรียน บ้านท่าเกษม
ให้ดาเนินการดังนี้
๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ ร้องเรียนระบุถึง
ชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงเรียนบ้านท่าเกษม

รับเรื่องการทุจริต

วินัยร้ายแรง รายงาน สพป.สระแก้ว เขต ๑
ดาเนินการตามระเบียบ

ไม่มีข้อมูลความผิด

ยุติเรื่อง

วินัยไม่ร้ายแรง
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

มีข้อมูลความผิด

ดาเนินการตามระเบียบ

รายงานผลต่อผู้บริหาร ข้อเท็จจริง

รายงาน สพป.สระแก้ว เขต ๑

