
 

  
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

เร่ือง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 

--------------------------------------------------------- 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ตามจุดประสงค์ท่ี 3 ก าหนดให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันตามนวัตกรรม  กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 โดยพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก  และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  จึงได้จัดท าก าหนดหลักเกณฑ์  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  ดังนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว  เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ  และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีโรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว” 

  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 

  “เจ้าหน้าท่ี”หมายความว่า พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ทุ่งหงาว 

   “ทุจริต”หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล  
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
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   “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวันท้ังนี้ 
กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  
ด าเนินคดี  หรืออื่นๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน 

หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลบงเก่า   

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

     (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

     (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 

     (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย 

    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่ 

สร้างความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

    3.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 

    3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

    3.2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมท้ัง 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  

(หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน เพื่อ 

ด าเนินการสืบสวน  สอบสวน) 

    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 

    3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 

    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 

    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
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   3.3 กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ 

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน  ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

   3.4 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 

    3.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ 

    3.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 

    3.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2 

   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 

3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ส านักงานเทศบาล
ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  76120 

    3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ WWW.bangkao.go.th 

    3.5.3 โทรสาร 032 503055 

  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 

   4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 

   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ 

   4.3 กรณีท่ีเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง 

   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีไ ด้รับแต่งต้ัง  มีหน้าท่ีรวบรวม
ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติ
มิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

   4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

   4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ีไ ด้รับแต่ง ต้ัง  หากมี เหตุผลความจ าเป็น ท่ี มิอาจหลีกเล่ียงไ ด้  
คณะกรรมการสอบสวน ฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

4.7 เมื่อมกีารด าเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งรับผิดชอบแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียได้ 

4.8 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาล
ต าบลบางเก่า  ให้ด าเนินการดังนี้ 
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4.8.1  ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีถ้าข้อ
ร้องเรียนระบุถึงช่ือหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไมไ่ด้ระบุถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็น
การส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

     (นายทัศนัย   ลีฬหพงศ์) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 


