
 
ประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การก าหนดขั้นตอน วิธีการและ 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

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

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลให้ความส าคัญกับค าส่ัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุก
ส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติ แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ 
คู่มือการ ปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในกาด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency 
Assessment:ITA)  ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) และส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  

เพื่อให้การด าเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สอดคล้องกับค าส่ังคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ 
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิ ติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๕๔ เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เช่น  การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีใน หน่วยงานขึ้น ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เรื่อง มาตรการจัดการ เรื่อง 
ร้องเรียน การทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  



ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง 

เหมาบริการ ลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น  

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด 
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การ ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ 
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ีมี 
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินงาน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ 
หรือท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลท่ีติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการน า 
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและ  
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ  เสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  
(๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  
(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง ความ เสียหาย

แก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  



๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ติดต่อกลับ  
๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
๓ .๒ .๓  ก ารกระท า ท้ั งห ลาย ท่ี เป็ น เห ตุแห่ งก ารร้อ ง เรียน  พร้ อม ท้ั งข้ อ เท็ จจริ ง 

หรือ  พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของ 
เจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน  

๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน  
๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป ี 
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  

๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

๓.๔ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา  
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒  
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชา
นุกูล หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองโพธิ์ ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๒๐ 

๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๖๑-๙๖๔๒๙๕๒ (นายวิรัช จันทร์เพ็ง)  
๓.๕.๔ ทาง nongphoe.kk1@gmail.com 

๓.๕.๖ ทาง https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul 
 

ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา  
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับใน กรณีเป็น

ลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในประกาศนี้  
๔.๒ ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้ ร้องเรียน

แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อท่ีไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจ แก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้
บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อด าเนินการต่อไปและแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้  

๔.๓ กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการ สอบสวน
ข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ี ได้รับแต่งต้ัง มี

https://www.facebook.com/Nongphoprachanukul


หน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลความจริงหรือไม่ 
เพียงใดโดย ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังท าความเห็นเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และ เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หาก
เป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล และยุติเรื่อง  

๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้ เจ้าหน้าท่ีผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หนองโพธิ์
ประชานุกูลภายในส่ีสิบห้าวันท าการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับ แต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจ หลีกเล่ียงได้
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล โดย
เสนอขอขยายระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันท าการ  

๔.๖ เมื่อมีการด าเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ท่ีได้รับ มอบหมาย
จากผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียน ไม่ให้ข้อมูล
ท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  

๔.๗ ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชา
นุกูลให้ด าเนินการดังนี้  

๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน ระบุถึงช่ือ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ี เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุด กระบวนการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

ลงช่ือ  

       (นายวิรัช จันทร์เพ็ง)  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 


