
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
................................................................................ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) ซ่ึงก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)" ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่าวน และปฏิรูป กระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคม 
ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโ ยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ การปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมี
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕0 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ข อง
โรงเรียนคลองสกงพ่ีน้อง(ใจดีคุปถัมภ์) ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศโรงเรียนกลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ในโรงเรียนคลอง-

สองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
"ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเอง

หรือผู้อ่ืน 
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการ ปฏิบัติการอย่างใดใน 

ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

"ข้อร้องเรียน" หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 

"การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบ และน าเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลล์ติดต่อของ ผู้ร้องเรียนจะพิจารณา



การตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรือ
อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๓.๑.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้อง ได้รับความ เดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

  (๔) ปฏิบัติหน้ าที่ล่าช้าเกินสมควร 
  (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย 
 ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่ มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว ที่สร้างความ

เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องที่เป็นเหตุ แห่งการร้องเรียน 
 ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง ข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 

 ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี 
 ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลั กฐาน

กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
 ๓.๔.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
 ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอ 
 ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 ๓.๕.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนคลองสอง พ่ีน้ อง  

(ใจดีอุปถัมภ์ ) เลขที่  ๑๒๓  ซอยวัดคู่สร้าง หมู่ 1  ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจคีย์    
จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

 ๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ที ่   
http://www.klongsongpeenong.ac.th 
 ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 

๔.1 ให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลักในการ รับเรื่องร้องเรียน 
๔.๒ เม่ือได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ ผู้บังคับบัญชา  



ตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด ในประกาศนี้ 
๔.๓ กรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะ- 

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายและคดีด าเนินการ
ตามค าสั่งนั้น 

๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่รวบรวม ข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้องและพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโคยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ว่ามีการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) และยุติเรื่อง 

๔.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการโรง เรียน
คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจ าเป็น คณะกรรมการฯ 
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เพ่ือพิจารณา  

๔.๗ เม่ือมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้กลุ่มกฎหมายและคดีแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียนคลอง -
สองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๔.๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน 

 ๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณี ที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วย งานที่
เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบานการตอบสนอง ต่อ
ข้อร้องเรียน 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
          
  ประกาศ ณ วันที่ ๒4 เดือนเมยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 
                                               
 
   (นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 


