
     
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  แนวปฏิบัติและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
..................................... 

 โดยที่  ให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 ( พ.ศ.2560-2564) และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ายงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 ประกอบกับโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เรื่องเจตจ านงสุจริต และมาตรฐานทาง 
จริยธรรมในการบริหารงาน เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  1) เรื่องร้องเรียนต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน สามารถติดต่อกลับผู้เสียหายได้ 
สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
  2) เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่พบเห็นการกระท า
ผิด เนื่องจากบุคลากรโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 
  3) หนังสือร้องเรียนต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์พอสมควร 
  4) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง หากผู้ใดน าความเท็จ
มาร้องเรียนซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุก
ประการ 
  5) ข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อ
สาธารณะชน เว้นแต่การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผย หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้ 
เปิดเผยตามกฎหมาย 

 การร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  1) ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  2) ค าร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริงต่อไปได ้
  3) ค าร้องเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห์ 

  หมายเหตุ  เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมี
ลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจน 
ชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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 2. การรับเรื่องร้องเรียน 
  1) กรณีการร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีลักษณะดังนี้ 
   - มี วัน เดือน ปี 
   - ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่า ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร 
   - ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
  2) กรณีร้องเรียน ด้วยวาจา 
   เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลตามค าร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมบันทึก
เหตุดังกล่าว ไว้ในค าร้อง เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์เห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
หรือประโยชน์สาธารณะ จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
 3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
  กรณีผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งเกี่ยวกับการกระท าของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนสทิงพระชนูป
ถัมภ์ สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 62 หมู่ 2 ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา    
  2) ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ มายังโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์  62 หมู่ 2 ต าบล
วัดจันทร์ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   90190 
  3) ทางหมายเลขโทรศัพท์  074-800883 
  4) ทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.stpc.ac.th 
 4. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริต 
หน่วยงานจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้เรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูล
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้เปิดเผยตามกฎหมายที่ก าหนด 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน 
  1) เมื่อโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว้าด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือ จะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา 
หากเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
พิจารณา ด าเนินการสืบสวนตามอ านาจหน้าที่ 
  2) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอ านาจ
ด าเนินการสืบสวนจะสั่งยุติเรื่อง  
 
 

http://www.stpc.ac.th/
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  3) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอ านาจ จะพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการ
ด าเนินการสอบสวน ภายในระยะเวลา 90 วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะใช้เวลาในการด าเนินการ
สอบสวน ภายในระยะเวลา 180 วัน 
  4) หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย จะด าเนินการ ออก
ค าสั่งลงโทษทางวินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้กระท าผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง 
  5) รายงานผลการด าเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เมื่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ด าเนินการหรือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
  6) วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการด าเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
  7) วินัยอย่างร้ายแรงรายงานผลการด าเนินการทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาอีกขั้นทราบ 
  8) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทาบ 
 6. การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ร้อง
แจ้งไว้ 
 7. การก ากับติดตามการด าเนินการ 
  ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับจ านวนเรื่องที่ร้องเรียนที่ได้รับในแต่ละ
ปีงบประมาณและผลการด าเนินการตามเรื่องที่ร้องเรียน 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
 
 

       
       ( นายอภัย  ภัยมณี ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


