ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกาหนดขัน้ ตอน วิธีการและ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
---------------------------------โรงเรียนบ้านโคกกุง ให้ความสาคัญกับคาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งไดแถลงตอสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐา น พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เพื่อให้การดาเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหาร
ราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง สอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และ นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลต่อหน่วยงาน จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การ
กาหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานขึ้น ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนบ้านโคกกุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง เหมา
บริการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบ้านโคกกุง
/* “ทุจริต”…

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่า
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตนิ ั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ ประมาทเลินเล่อ
อย่างแรงในหน้าทีด่ งั กล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ รับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่อง ร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออืน่ ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ หรือที่อยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ ผู้ร้องเรียนได้รับความ เดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่
สร้าง ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุขอ้ มูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์
ติดต่อกลับ
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง ชัดเจน
เพือ่ ดาเนินการสืบสวน 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 ข้อร้องเรียนทีม่ ิได้ทาเป็นหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง
๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่โรงเรียนบ้านโคกกุง ตาบลดอน
กอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๒๓๐
๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๘๙-๕๘๓-๔๕๐๗ (นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
3.5.4 ทาง http://kokkung.ac.th/complain
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลาดับในกรณี
เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มลี ักษณะตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๒ ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียน นั้นไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีทไี่ ม่อาจ แก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน ระยะเวลาที่กาหนดให้
บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อดาเนินการ ต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทา ได้
๔.๓ กรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จ
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อ
เท็จที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใดโดยให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง ว่ามีการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มี มูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอ
ความเห็นต่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง และยุติเรื่อง
๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถกู กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อานวยการ โรงเรียนบ้าน
โคกกุง ภายใน ๔๕ วันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจ หลีกเลี่ยงได้คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการ ต่อผู้อานวยการ โรงเรียนบ้านโคกกุง โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทาการ

/* ๔.๖ เมื่อมีการ…

๔.๖ เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานที่ ได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของ โรงเรียนบ้านโคกกุง ให้
ดาเนินการดังนี้
๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ ร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง หน่วยงาน ที่
เกีย่ วข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนอง ต่อข้อ
ร้องเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ.

(นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง

