ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
………………………………………..
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ มีมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต เพื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ และตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐวำงแนวทำง มำตรกำร กลไก หรือระบบใน
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจ ริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มำตรกำร และ
แนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ดังนี้
ข้อ ๑. ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี
เขต ๒ เรื่อง มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต”
ข้อ ๒. ในประกำศนี้
“ข้อร้องเรียน” หมำยควำมถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึก ษำสระบุรี เขต ๒ ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติห น้ำที่และกำร
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
“ทุจริต” หมำยควำมถึง กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย สำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ในตำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อำนำจในตำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของรำชกำร ไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินั้น เป็นกำรทุจริต ด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้
หมำยควำมถึงกำรปรำทเล่นเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย
“ผู้ร้องเรียน” หมำยควำมถึง ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มำ
ติดต่อยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมกำรร้องเรียน/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรกระทำตำมที่ร้องเรียน
/“เจ้ำหน้ำที”่ ....

- ๒“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งมีชื่อเรียกอย่ำงอื่นในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
“ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน” หมำยควำมถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทำงโทรศัพท์ ทำงโทรสำร ทำงกล่องรับควำมคิดเห็น และทำงเว็บไซต์
ข้อ ๓. หลักเกณฑ์และรำยละเอียดในกำรร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องที่จะนำมำร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
หรือเสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑) กระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
๒) กระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
๓) ละเลยหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร
๕) กระทำกำรนอกเหนืออำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้ อง
ตำมกฎหมำย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่
สร้ำงควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน
๓.๒.๓ กำรกระท ำทั้ ง หลำยที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง กำรร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระทำดังกล่ำว
๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๕ ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน
๓.๒.๗ เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ
พยำนบุคคล (ถ้ำมี) เป็นต้น
๓.๓ กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุ
หลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฎชัดแจ้งตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
๓.๔ กรณีที่มีผู้ ร้อ งเรี ยนด้ว ยวำจำหรื อทำงโทรศั พ ท์ ให้ เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิ ด ชอบ
สอบถำมและบันทึกข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทำเป็นหนังสือส่ง
/มำยังสำนักงำน....

- ๓มำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ต้องจัดเก็บเป็นควำมลับ
๓.๖ เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ
๓.๖.๑ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ ๓.๒
ข้อ ๔. ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อควำมร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้
๔.๑ ส่ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองโดยตรง ที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
๔.๒ ทำงโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๕ ๘๖๑๒ – ๑๖ โทรสำร ๐ ๓๖๓๕ ๘๖๑๙.
๔.๓ ทำง e-mail : sri2@saraburi2.go.th
๔.๔ ทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒
http://www.saraburi2.go.th
ข้อ ๕. กำรดำเนินงำน ติดตำม และรำยงำน
๕.๑ เมื่ อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสระบุ รี เขต ๒ ได้ รั บ ข้ อ
ร้องเรียนจำกผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจำรณำดำเนินกำรภำยใน ๓ วันทำกำรนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งกำรดำเนินกำรเบื้องต้นให้ผู้ถูกต้องเรียน หรือผู้เกี่ ยวข้องทรำบแล้วแต่กรณี และให้รีบดำเนินกำรจนกว่ำ
จะได้ข้อยุติ
๕.๒ เมื่อดำเนินกำรจนได้ข้อยุติแล้ว ให้แจ้งผลกำรดำเนินกำรไปยังผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ ๖
เดือน นับแต่วันเริ่มปีงบประมำณ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๓

(นำยสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๒

