ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
--------------------------------------------------------ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
ตามจุดประสงค์ที่ 3 กาหนดให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันตามนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยพัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ต
เชิงรุก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
เป็ นไปตามอานาจหน้า ที่ และสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ว่า ด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จึงได้จัดทากาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงเรียน
บ้านทุ่งหงาว”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่”หมายความว่า พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดโรงเรียนบ้าน
ทุ่งหงาว
“ทุจริต”หมายความว่ า การแสวงหาประโยชน์ ที่ มิค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิ บัติการ
อย่า งใดในต าแหน่ง หรือ หน้า ที่ หรือ ใช้อ านาจในตาแหน่ ง หรื อหน้ าที่อั นเป็นการฝ่ าฝืน กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

-2“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
นาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลาสิบห้าวันทั้งนี้
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อ ของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน
ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบงเก่า
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่
สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
(หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อ
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)

-33.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรี ยนด้วยตนเองโดยตรง สานักงานเทศบาล
ตาบลบางเก่า อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ WWW.bangkao.go.th
3.5.3 โทรสาร 032 503055
ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่ อได้รั บเรื่อ งร้ องเรี ยนให้ รวบรวมข้อ มูล การร้ องเรี ยนเสนอผู้บั ง คั บบั ญ ชา
ตามลาดับ ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนดในประกาศนี้
4.3 กรณีที่เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.4 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง มี ห น้ า ที่ ร วบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริง หรือไม่เพียงใด โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระทาทุจริตและประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.6 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จ จริง รายงานผลการสอบสวนต่ อ ผู้บ ริห าร
ท้ อ งถิ่ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หากมี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
คณะกรรมการสอบสวน ฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
4.7 เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียได้
4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของเทศบาล
ตาบลบางเก่า ให้ดาเนินการดังนี้

-44.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีถ้าข้อ
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็น
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายทัศนัย ลีฬหพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

