
ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ" 
เร่ือง    หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
************************************************ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวน 
งานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาส 
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยท้ังการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหารและกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านนายาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนบ้านนายาง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทาง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี” 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดโรงเรียนบ้านนายาง 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ

อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วย ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
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“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด า เนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผล หรือความคืบหน้าของการด าเนินการ ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุ ช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุด   
ท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
     3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนบ้านนายาง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ
(3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

     3.1.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 3.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 3.2.2 ช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 3.2.3 การกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 3.2.5 ระบุ วัน เดือน ป ี
 3.2.6 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจง ตลอดจนพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 3.4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
      3.4.1 สงขอความรองเรียน หรือขอรองเรียนดวยตนเองไดที่ 

โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ"  เลขที่ 156 หมู 1 ตําบลจักรสีห  อําเภอเมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  

     3.4.2 รองเรียนผานเว็บไซดโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ" 

http://www.singhapahu.ac.th/
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      3.4.3 ร้องเรียนผ่านส่วนราชการอื่น ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 

ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
4.1 ให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มกฎหมายและคดีรวบรวมข้อมูลการร้องเรียน  

เสนอผู้บังคับบัญชา ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
4.3 กรณีท่ีผู้บังคับบัญชา เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ

มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายและคดีด าเนินการตามค าส่ังนั้น 
4.4. ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือบุคคลผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีหน้าท่ี 

แสวงหาข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องและพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใด 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอผู้ส่ังแต่งต้ัง 

4.5 ในการพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

4.6 ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีมีอาจหลีกเล่ียงได้อาจ
เสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้ส่ังแต่งต้ัง ตามความจ าเป็น 

4.7 เมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผล 
4.8 กรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียน 

บ้านนายาง ให้ด าเนินการดังนี้ 
      4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อ

ร้องเรียนระบุช่ือหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
      4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่   1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

      (นายวิชาญ  การะเกตุ)       
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ" 




