
 

 

 

ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ                 

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลให้ความสำคัญกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/ ๒๕๕๗               
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                   
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื ่อง 
นโยบายเกี ่ยวกับ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู ่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน                  
การดำเน ินงานของ  หน่วยงานภาคร ัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำน ักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

เพื่อให้การดำเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่       
๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์                 
ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ลงวันที ่ ๒๒ มิถุนายน                      
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และ นโยบาย
ที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียน
การทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการ จัดการ        
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  

“เจ้าหน้าที ่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั ่วคราว ในสังกัดโรงเร ียน                
ประชานิมิตพิทยานุกูล  

 



“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง   
หรือผู้อื่น  

“ประพฤติมิชอบ”หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับจ่าย การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่ว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อ อย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียน เรื่อง การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบของเจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐในส ังก ัดและข ้อกล ่าวหาเจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐที ่ ไม ่ ได ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ราชการ                                 
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ตั ้งและไม่มีธรรมภิบาล                 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การตรวจสอบ  และนำเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดำเนินคดีหรืออ่ืน ๆตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ หรือที่อยู่  
หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลล์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื ่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบ                 
ที ่เกี่ยวข้อง  

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรอื เสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย  

๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง  ความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ติดต่อ กลับ  
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง  ชัดเจนเพ่ือ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน  

๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน  
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  



๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  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 ทางจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐95 660 5764 (นายสุวัฒน์  อินทวงศ์)  
3.5.4 ทาง http://www.prachanimit.com  

ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา  
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณี

เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ ตามท่ีกำหนดในประกาศนี้  
๔.๒ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ร้องเรียน

แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง ได้ หรือ
เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่  หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึกไว้
แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียน ทราบถึง
ขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได ้ 

๔.๓ กรณีที่ผู ้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เห็นสมควรให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ที่ได้รับแต่งตั้ง  
มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จที่เกี ่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื ่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่
เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยา
นุกูลว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มี
มูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล และยุติเรื่อง  

๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่                  
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชา
นิมิตพิทยานุกูลภายในสี่สิบห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
คณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยเสนอขอ
ขยายระยะเวลาไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันทำการ  

๔.๖ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณี  ที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูล                   
ที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้ 

๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียนประชานิมิต
พิทยานุกูล ให้ดำเนินการดังนี้  

http://www.prachanimit.com/


๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงพร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65  

 
 

ลงชื่อ         
       (นายสุวฒัน์  อินทวงศ์)  

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 


