029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
เรื่อง แนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
สถานศึกษา
เพื่อให้ก ารด าเนิ นการมาตรการการจัดการเรื่อ งร้องเรี ย นการทุ จริตในภาพรวมของการ
บริหารราชการโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สอดคล้องกับคาสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ บัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มือ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) และ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล
ต่อหน่ว ยงาน จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีก าร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ ประกาศโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน เรื่อง มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
บริการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ
ผูอ้ ื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เ จ้าหน้าที่ป ฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติก ารอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บ รักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี
กฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึ ง การส่ งต่ อให้แ ก่ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง การตรวจสอบและน าเรื่อ ง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
พร้อมกับแจ้งให้ผรู้ ้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ขอ้ ร้องเรียนไม่ได้ระบุ
ชื่อหรือที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่
การนาเรื่อ งร้ องเรีย นเข้ าสู่ ก ระบวนการสอบสวนข้อเท็จ จริง แจ้งตั ก เตือน ด าเนิ นคดี หรือ อื่น ๆ ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ผู้รอ้ งเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ลา่ ช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่รอ้ งเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มมี ูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง ความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อกลับ
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง
หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน
๓.๒.๔ คาขอของผู้รอ้ งเรียน

๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้รอ้ งเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชีพ้ ยานบุคคลแน่นอนเท่านัน้
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มรี ายการตามข้อ ๓.๒
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผูร้ ้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผูอ้ านวยการโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัด
ลาพูน
๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๒๕๗๔๖ (นายมานัส นพคุณ) 087-1812048
Facebook: Manat Nopphakhun
๓.๕.๔ ทาง www.chakkham.ac.th
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับในกรณี
เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พจิ ารณาเฉพาะรายที่มลี ักษณะตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๒ ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้ผรู้ ้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้
หรื อ เป็น ข้ อ ร้ องเรี ย นที่ ไ ม่ อยู่ ใ นอ านาจหน้า ที่ หรือ ผู้ ร้ องเรี ย นไม่ แ ก้ ไ ขข้ อ ร้ องเรี ย นภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อดาเนินการต่อไปและ
แจ้งให้ผู้รอ้ งเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทาได้
๔.๓ กรณี ที่ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น เห็ น สมควรให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ หรื อ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตัง้ มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนว่ามีการกระทาทุจริต

และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ให้เสนอความเห็นต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน และยุติเรื่อง
๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๕ ให้ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการโรงเรีย น
ภายในสี่สิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีก เลี่ยงได้คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการ ต่อผู้อานวยการโรงเรียนโดยเสนอขอขยายระยะเวลา
ไม่ เกินสองครัง้ ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันทาการ
๔.๖ เมื่อมีการดาเนินการในเบือ้ งต้นเป็นประการใด ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการโรงเรียน แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผูร้ ้องเรียนได้
๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของโรงเรียน ให้ดาเนินการ
ดังนี้
๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ขอ้ ร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิน้ สุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผูร้ ้องเรียน กรณีที่ผู้รอ้ งเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรง พร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ล และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ ถื อ เป็ น การสิ้ น สุ ด กระบวนการ
ตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมานัส นพคุณ)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

