
 

       

 

 

  ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการและ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนบ้านเขาปูนให้ความสำคัญกับคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

กำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบาย

ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื ้นฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนิน 

งานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

 เพื่อให้การดำเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการโรงเรียน

บ้านเขาปูน สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และ

นโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ และตาม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity 

and Transparency Assessment:ITA) และ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อ

หน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนบ้านเขาปูน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต แนว

ปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  



ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง เหมาบริการ ลูกจ้าง

ชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนบ้านเขาปูน 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที ่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ในตำแหน่งหรือ 

หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่ง

หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  รับผิดชอบต่อ

ประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน

ของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง ร้องเรียนเข้าสู่

กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน

ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ หรือที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์

หรืออีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำ เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  

๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๓.๑.๑ เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจาก

เจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

  (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

  (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 

  (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่ สร้าง ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด

หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ติดต่อกลับ 

๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 



๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  หรือ พฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง  ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน 

สอบสวน 

๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน  

๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  

๓.๒.๖ ระบุ วัน เดือน ปี 

๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน กรณีแวดล้อม

ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  

๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  

๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน  

๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนบ้านเขาปูน ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียง

สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐ 

๓.๕.๓ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเขาปูน WWW.khaopoon.ac.th 

ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา  

๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับในกรณีเป็นลักษณะ

บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ 

๔.๒ ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่  แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจ  แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อ

ร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อ

ร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการ ต่อไปและแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได ้

๔.๓ กรณีที ่ผู ้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน เห็นสมควรให้แต่งตั ้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จหรือ

มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จที่

เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น

หรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อ ำนวยการ

โรงเรียนบ้านเขาปูน และยุติเรื่อง 

๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา

พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

http://www.khaopoon.ac.th/


๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาปูน ภายใน

สี่สิบห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจ หลีกเลี่ยงได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอ

ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละ

ไม่เกินสิบห้าวันทำการ 

๔.๖ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำ 

นวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้

ร้องเรียนได้ 

๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของ โรงเรียนบ้านเขาปูน ให้ดำเนินการ

ดังนี้ 

๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ 

ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องโดยตรง พร้อม

ชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

         นายพิชัย  อารีการ 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 


