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ประกาศโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

...................................................................................................  
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายใต้กรอบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ. ศ. ๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ตลอดจนให้ความส าคัญ กับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและการป้องกันการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระยะที่ ๓ (พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ๒๕๖๑ 
ของส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตเป็นไปด้วยความโปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมสอดรับ กับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีจึงเป็นการสมควรจะได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิ
ได้โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้นดังนี้  

๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต  
(๑) เรื่องร้องเรียนการทุจริตจะต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน (สามารถติดต่อกลับผู้เสียหายได้ / 

สามารถตรวจสอบตัวตนได้)  
(๒) เรื่องท่ีร้องเรียนจะต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นผู้ที่พบเห็นการกระท าผิด 

เนื่องจากข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  
(๓) หนังสือร้องเรียนการทุจริตต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ 

พฤติการณ์พอสมควร  
(๔) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริงหากผู้ใดน าความเท็จมา ร้องเรียนซึ่งท า

ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ  
(๕) ข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อ สาธารณชนเว้นแต่

การเปิดเผยในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เปิดเผยหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้ เปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 



เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
(๑) ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
(๒) ค าร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้  
(๓) ค าร้องเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห์หมายเหตุเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องเรียนหรือตรวจสอบตัวตน

ของผู้ร้องไม่ได้หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ถ้าหากระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัด
แจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนสามารถสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 

๒. การรับเรื่องร้องเรียน  
(๑) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีลักษณะดังนี้  
- มีวันเดือนปี 
- ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
- ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย

อย่างไรต้องการให้แก้ไขหรือด าเนินการอย่างไร  
- ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
(๒) กรณีร้องเรียนด้วยวาจา  

เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลตามค าร้องเรียนและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหากผู้ร้องเรียนไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อมิให้รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมบันทึกเหตุ ดังกล่าวไว้ในค าร้อง
เว้นแต่กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะจะรับค าร้องนั้นไว้ พิจารณาก็ได้  

(๓) กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล
และรายระเอียดเรื่องร้องเรียน  

 

๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า 
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ 

  (๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี  
               จังหวัดอุดรธานี 
  (๒) ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ต าบลเสอเพลอ  
               อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๗๐ 

   (๓) ทางโทรศัพท์โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๔๓๖๐๐   โทรสาร  ๐๔๒-๑๔๓๖๐๐ 
(๔) ทาง website : www.surplurpit.ac.th  
(๕) ทาง E-mail surplurpit@hotmail.com  

 

๔. ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้บริหารและคณะที่แต่งตั้งของโรงเรียนด าเนินการ  
และแจ้งกลุ่มกฎหมายและคดีส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและด าเนินการตามที่มีการร้องเรียน  
๕. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนการทุจริตและผู้ให้ข้อมูลการทุจริต เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจริตหน่วยงานจะ ปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจ ากัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจาก
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การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน
และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจสั่งให้เปิดเผยตามที่ กฎหมายก าหนด  
๖.ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต  

(๑) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ ถูก
กล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาหากเป็นครูหรือด ารงต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนจะด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการสืบสวนสอบสวน 
ตามอ านาจหน้าที่หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานีจะด าเนินการสืบสวนสอบสวนตามอ านาจหน้าที่  

(๒) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริงผู้มีอ านาจด าเนินการ สืบสวน
สอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง  

(๓) เมื่อด าเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริงผู้มีอ านาจด าเนินการสืบสวน สอบสวน
จะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการด าเนินการ 
สอบสวนภายในระยะเวลา ๙๐ วันถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะใช้เวลาในการด าเนินการสอบสวนภายใน 
ระยะเวลา ๑๘0 วัน 

(๔) หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยจะด าเนินการออกค าสั่งลงโทษทาง
วินัยหากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยจะสั่ง
ยุติเรื่อง 

(๕) รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
 

ประกาศ ณ วันที ่ ๕  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 
   ว่าที่พ.ต. 

                                                            (วีรพจน์  จันทรเสนา) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 

 

                                รับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 

       วนิัยร้ายแรง รายงาน สพม.อด.                                        วินยัไม่ร้ายแรง    
 
 
           ด าเนินการตามระเบียบ                               ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง 
 
 
                                                                       
                                                                                 ด าเนินการตามระเบียบ 
 
 
                                                                                รายงานผลต่อผู้บริหาร 
 
 
 
                                                                                    รายงาน สพม.อด. 
 
 
 


