
 

ประกาศโรงเรียนคลองสองพีน้่อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการจัดการข้อร้องเรียน  

กรณเีกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

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

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงก าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ  

ตา้นทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพนัธกิจหลกัเพื่อสร้างวฒันธรรมการต่อตา้นการทุจริต 

ยกระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกภาคส่าวน และปฏิรูป กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์  ๖ ด้าน ไดแ้ก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับ

เจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตสกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดบัดชันีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย

เป้าประสงคข์องยทุธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดชันีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ   เพือ่ให้การด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตเป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์

จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที่ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ดงัน้ี    

ขอ้ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์  เร่ือง หลกัเกณฑ ์มาตรการ และ

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่โรงเรียนคลอง

สองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์”    

ขอ้ ๒ บทนิยามในประกาศน้ี     

“เจา้หนา้ที่” หมายความวา่ ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและพนกังานราชการ ในโรงเรียนคลองสองพี ่

นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์     

“ทุจริต” หมายความวา่ การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือ 

ผูอ่ื้น     



“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบติั หรือละเวน้การ ปฏิบติัการอย่างใดใน

ต าแหน่งหรือหนา้ที่ หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ที่อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ อยา่งใด

อยา่งหน่ึง   

 “ขอ้ร้องเรียน” หมายถึง ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิ หน้าที่โดยมิ

ชอบของเจา้หนา้ที่ของรัฐในสงักดั     

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบ และน าเร่ือง 

ร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริง แจง้เตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  ขอ้กฎหมาย พร้อมกบั

แจง้ใหผู้ร้้องเรียนทราบผลหรือความคืบหนา้ของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวนั ทั้งน้ี กรณีที่ขอ้ร้องเรียนไมได้

ระบุช่ือและที่อยูห่รือหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดห้รืออีเมลลติ์ดต่อของ ผูร้้องเรียนจะพจิารณาการตอบสนองส้ินสุด

ที่การน าเร่ืองร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เทจ็จริง แจง้เตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอ้กฎหมาย    

ขอ้ ๓ หลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการร้องเรียน    

๓.๑ หลกัเกณฑก์ารร้องเรียน      

๓.๑.๑ เร่ืองที่จะน ามาร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองที่ผูร้้องไดรั้บความ เดือดร้อนหรือเสียหาย      

อนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ที่ของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี       

(๑) กระท าการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ       

(๒) กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ       

(๓) ละเลยหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั       

(๔) ปฏิบติัหนา้ที่ล่าชา้เกินสมควร       

(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขดัหรือไม่ถูกตอ้ง ตามกฎหมาย     

๓.๑.๒ เร่ืองที่ร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงที่มีมูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าว ที่สร้างความ 

เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลกัฐานแวดลอ้มที่ปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน     

๓.๒ ขอ้ร้องเรียนใหใ้ชถ้อ้ยค าสุภาพและตอ้งระบุขอ้มูลต่อไปน้ี      

๓.๒.๑ ช่ือและที่อยูผู่ร้้องเรียน      

๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งที่เป็นเหตุ แห่งการร้องเรียน  

๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง ขอ้เทจ็จริงหรือ 



พฤตกิารณ์ตามสมควรเก่ียวกบัการกระท าดงักล่าว (หรือแจง้ช่องทางเบาะแสการทุจริต ของเจา้หน้าที่อยา่งชดัเจนเพื่อ

ด าเนินการสืบสวน สอบสวน)      

๓.๒.๔ ค าขอของผูร้้องเรียน      

๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผูร้้องเรียน      

๓.๒.๖ ระบุวนั เดือน ปี      

๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุ พยานบุคคล (ถา้มี) 

๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ จะรับพจิารณาเฉพาะราย ที่ระบุหลกัฐานกรณี 

แวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น     

๓.๔ เร่ืองร้องเรียนที่ไม่อาจรับพจิารณา      

๓.๔.๑ ขอ้ร้องเรียนที่มิไดท้  าเป็นหนงัสือ      

๓.๔.๒ ขอ้ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลกัฐานที่เพยีงพอ      

๓.๔.๓ ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามขอ้ ๓.๒     

๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผูร้้องเรียนสามารถส่งขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทาง ดงัน้ี      

๓.๕.๑ ส่งขอ้ร้องเรียนหรือร้องเรียนดว้ยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง          

(ใจดีอุปถมัภ)์ เลขที่ ๑๒๗ ซอยวดัคู่สร้าง ต  าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐ 

๓.๕.๒ ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ที่  

http://www.klongsongpeenong.ac.th 

ขอ้ ๔ กระบวนการพจิารณาด าเนินการ  

๔.๑ ใหก้ลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลกัในการรับเร่ืองร้องเรียน  

๔.๒ เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียนใหเ้จา้หนา้ที่ รวบรวมขอ้มูลการร้องเรียนเสนอ ผูบ้งัคบับญัชา 

ตามล าดบั ในกรณีเป็นลกัษณะบตัรสนเท่ห์ใหพ้จิารณาเฉพาะรายที่มีลกัษณะตามที่ก  าหนด ในประกาศน้ี  

๔.๓ กรณีที่ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  เห็นสมควรใหแ้ต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือมอบหมายให้ผูใ้ดตรวจสอบขอ้เท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายและคดีด าเนินการ

ตามค าสัง่นั้น  

๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ งมีหน้าที่รวบรวม ข้อเท็จจริงที่

เก่ียวขอ้ง และพิจารณาไต่สวนขอ้เท็จจริงว่าเร่ืองร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ ด าเนินการให้แล้ว



เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท  าความเห็นเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ)์ว่ามีการกระท าทุจริต

และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท า ผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ

ความเห็นต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ และยตุิเร่ือง  

๔.๕ ในการพจิารณาไต่สวนขอ้เทจ็จริงใหด้ าเนินการอยา่งลบั และตอ้งเปิด โอกาสใหเ้จา้หนา้ที่ผูถู้ก 

กล่าวหาพสูิจน์ขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นธรรม  

๔.๖ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงรายงานผลการสอบสวนต่อ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลอง

สองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บ แต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็น คณะกรรมการฯ อาจเสนอ

ขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ เพือ่พจิารณา 

๔.๗ เม่ือมีการด าเนินการในเบื้องตน้เป็นประการใด ใหก้ลุ่มกฎหมายและคดีแจง้ให ้  ผูร้้องเรียน 

ทราบภายในสิบหา้วนั เวน้แต่กรณีผูร้้องเรียนไม่ใหข้อ้มูลที่สามารถติดต่อกลบัไปยงัผูร้้องเรียนได ้ 

๔.๘ ในกรณีที่ขอ้ร้องเรียนเป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจการพจิารณา ของโรงเรียนคลองสองพี ่

นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ใหด้ าเนินการดงัน้ี             

๔.๘.๑ ส่งต่อเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยตรง ในกรณี ที่ขอ้ร้องเรียนระบุ 

ถึงช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดการตอบสนองขอ้ร้องเรียน  

๔.๘.๒ ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัผูร้้องเรียน กรณีที่ผูร้้องเรียนไม่ไดร้ะบุถึงหน่วยงานที่ 

เก่ียวขอ้งโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจง้ให้ผูร้้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการ ตอบสนองต่อขอ้

ร้องเรียน 

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นางณัฐกานต ์ แกว้ประเสริฐ) 
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 


