
 

 

ประกาศโรงเรี ยนไชยาวิทยา 
เรี ่อง หลักเกณฑี ีมาตรการีแนวทางปฏิบีัตีิเกี ่ยวกีับการจีัดการข้อรี้องเรี ยนี

กรณ เกีิดการทุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบของเจ้าหน้าท ่ 
************************************************ . 

ตามยุุทธศาสตร์ชาตุิวุ าดุ วยการปุ องกุันและปราบปรามการทุุจริตุระยะทุีุ่3 (พ.ศ.ุ2560 –2564) 
ยุุทธศาสตรุ์ทุีุ่4ุพุัฒนาระบบปุ องกุันการทุุจรุิตเชุิงรุุกุ โดยมุุ งเนุ นการพุัฒนากลไกและกระบวนงาน 
ดุ านการปุ องกันการทุุจริตของประเทศไทยใหุ มุีความเขุ มแข็งและมุีประสุิทธุิภาพมากยิ่งขึ้นุเพื่อลดโอกาสุ
การทุุจรุิต ุหรุือ ุทำใหุ ก ารทุุจรุิต เกุิดยากขึ้นุหรุือ ไมุ เ กุิดขึ้นุ โดยอาศุัยทุั้ง การกำหนดกลไกดุ าน
กฎหมายุกลไกทางการบริหารุและกลไกอืน่ๆุตลอดจนเสรุิมสร างการปฏุิบุัตุิงานของหนุ วยงานทุั้งภาครัฐ
และเอกชนุให มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

เพื่อใหุ การดำเนุินการดุ านการปุ องกุันุและุปราบปรามการทุุจรุิตของโรงเรุียนไชยาวิทยา 
สุังกุัดส านุักงานเขตพื้นทุี่การศุึกษามัธยมศึกษา ุเขตุ 11ุสุราษฏร์ธานี ุ เปุ็น ไปดุ วยความโปรุ งใสุ
ตรวจสอบไดุ ุทุุกขั้นตอนุจุึงไดุ ก าหนดุหลุักเกณฑ์ุมาตรการุและุแนวทางการปฏิบุัตุิเกี่ยวกับการจุัดการุุุุุุุุุุุุุุ
ข อร องเรียนุดุังนุี้ 

ข อุ1ุประกาศนุี้เรียกว าุ“ประกาศโรงเรุียนไชยาวิทยาุเรื่องุหลุักเกณฑ์ุมาตรการุแนวทาง 
ปฏุิบตัุิเกี่ยวกับการจุัดการข อร องเรียนุกรณุีเกดิการทุุจรติุและประพฤตุิมิชอบของเจุ าหน าทุี่”  

  ข อุ2ุบทนุิยามในประกาศนุี้ 
“เจุ าหน าทุี่” หมายความว าุข าราชการุและลุูกจุ างุในสุังกัดโรงเรียนไชยาวิทยาุ
“ทุุจรุิต” หมายความวุ าุการแสวงหาประโยชนุ์ทุี่มุิควรไดุ โดยชอบดุ วยกฎหมาย 

สำหรับตนเองุหรือผุู อื่น  
 

“ประพฤตุิมุิชอบ” หมายความวุ าุการทุี่เจุ าหนุ าทุี่ปฏุิบุัตุิุหรุือละเวุ นการปฏุิบุัตุิการ 

อยุ างใดในตำแหนุ งหรุือหนุ าทุีุ่หรุือใชุ อำนาจในตำแหนุ งุหรุือหนุ าทุีุ่อุันเปุ็นการฝ่าฝุืนกฎหมายุระเบุียบ 
ข อบังคุับุคำสุั่งุอย างใดอย างหนึ่งุและให หมายความรวมถุึงุการประมาทเลุินเลุ อในหน าทุี่ดุังกลุ าวด วย 

“ขุ อรุ อง เรุียน” หมายถุึงุ ขุ อรุ องเรุียนเรื่องุการทุุจรุิตุ การปฏุิบุัตุิุหรุือุุุุุุุุุุุุุุุ
ละ เวุ นุการปฏิบุัตุิหนุ าทุี่โดยมิชอบของเจุ าหนุ าทุี่ของรัฐในสุังกัดุและขุ อกลุ าวหาเจุ าหนุ าทุี่ของรัฐทุี่ไม ไดุ 
ปฏุิบัตุิหนุ าทุีุ่ราชการด วยุความรับผุิดชอบตุ อประชาชนุไม มีคุุณธรรมุจริยธรรมุไม คำนุึงถึงประโยชนุ์สุ วนรวม
เปุ็นทุี่ตุั้ง 
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“การตอบสนอง” หมายถุึงุการสุ งตุ อให แก หนุ วยงานทุี่เกี่ยวข องุการตรวจสอบและุ
นำเรุื่องรุ องเรุียนเขุ าสุูุ กระบวนการสุืบสวนขุ อเทุ็จจรุิงุ แจุ งตุักเตุือนุดำเนุินคดุีุ หรุืออุื่นๆุตามระเบุียบุ
ข อกฎหมายุพร อมกับแจุ งใหุ ผุู ร องเรียนทราบผลุหรือความคุืบหนุ าของการดำเนุินการุทุั้งนุีุ้กรณุีทุี่ขุ อ
ร องเรียนุไมุ ไดุ ระบุุชุื่อและทุี่อยูุ ุหรุือหมายเลขโทรศุัพทุ์ุหรืออุีเมลุ์ตุิดตุ อของผุู ร องเรียนุจะพิจารณาการ
ตอบสนองสุิ้นสุุดุทุี่การนำเรื่องร องเรุียนเขุ าสุู กระบวนการสุืบสวนขุ อเทุ็จจริงุแจุ งตุักเตุือนดำเนุินคดุีุหรุืออื่นๆุ
ตามระเบียบขุ อุกฎหมาย 

ข อุ3ุหลุักเกณฑ์และรายละเอียดในการร องเรียน 
3.1ุหลุักเกณฑ์การร องเรียน 

3.1.1ุเรื่องทุี่จะนำมารุ องเรุียนตุ องเปุ็นเรื่องทุี่ผุู รุ องไดุ รุับความเดุือดรุ อนหรุือ 
เสุียหายุอันเนื่องมาจากเจุ าหน าทุี่ของโรงเรียนไชยาวิทยาุในเรื่องดุังตุ อไปนี้ 

(1) กระทำการทุุจริตตุ อหน าทุี่ราชการ 
(2) กระทำความผุิดตุ อต าแหนุ งหน าทุี่ราชการ 
(3) ละเลยหน าทุี่ตามทุี่กฎหมายก าหนดให ตุ องปฏุิบตัุิ 

(4) ปฏุิบตัุิหน าทุี่ลุ าชุ าเกินสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออ านาจหน าทุีุ่หรือขุัดุหรือไม ถุูกต องตามกฎหมาย 

3.1.2ุขุ อรุ องเรุียนตุ องเปุ็นเรื่องจรุิงทุี่มุีมุูลุมุิใชุ ลุักษณะกระแสขุ าวทุี่สรุ างุ
ความเสุียหายแก บุุคคลทุี่ขาดหลุักฐานแวดลุ อมทุี่ปรากฏชุัดแจุ งุตลอดจนขาดพยานบุคคลแน นอน 

3.2ุข อร องเรียนให ใชุ ถ อยคำสุุภาพุและุตุ องระบุขุ อมูลตุ อไปนี้ 

3.2.1ุชุื่อและทุี่อยู ของผุู ร องเรียน 
3.2.2ุชุื่อเจุ าหน าทุี่ทุี่เกี่ยวข องทุี่เปุ็นเหตุุแหุ งการร องเรียน 
3.2.3ุการกระทำทุี่เปุ็นเหตุุแหุ งการร องเรียน 
3.2.4ุคำขอของผุู ร องเรียน 
3.2.5ุระบุุวันุเดุือนุปี 

3.2.6ุระบุพยานเอกสารุพยานวัตถุุุพยานบุคคลุ(ถุ ามุี) 
3.3ุกรณุีการร องเรยีนทุี่มุีลุักษณะเปุ็นบุัตรสนเทุ ห์ุ จะรับพจิารณาเฉพาะรายทุี่ระบุุ

หลุักฐานกรณุีแวดลุ อมปรากฏชุัดแจงุตลอดจนพยานบุคคลแน นอนเทุ านุั้น 
3.4ุชุ องทางการร องเรียนุผุู ร องเรียนสามารถสุ งข อร องเรียนผุ านชุ องทางุดุังนุี้ 

3.4.1ุสุ งขุ อร องเรยีนุหรอืร องเรียนดุ วยตนเองโดยตรงทุีุ่โรงเรียนไชยาวิทยาุ
161ุหมู ทุีุ่4ุ ตำบลตลาดไชยาุอ าเภอไชยาุุจุังหวัดสุราษฏร์ธานีุ84110ุุโทรุ077-ุ431079 

3.4.2ุร องเรียนผุ านเวบ็ไซดุ์โรงเรียนไชยาวิทยาุhttp://www.chaiya.ac.th/ 
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3.4.3ุร องเรียนผุ านสุ วนราชการอื่นุๆุเชุ นุศุูนย์ดำรงธรรมุกระทรวงมหาดไทยุ
ศุูนย์บริการประชาชนุสำนุักงานปลุัดสำนุักนายกรุัฐมนตรีุฯลฯ 

ข อุ4ุกระบวนการพิจารณาดำเนินการ 

4.1ุให กลุุ มงานบริหารงานบุคคลุเปุ็นหน วยงานหลุักในการรับเรื่องร องเรียน 
4.2ุเมือ่ไดุ รุับเรุื่องรุ องเรุียนใหุ กลุุุ มกฎหมายและคดุีุรวบรวมขุ อมุูลการรุ องเรุียนุ

เสนอผุู บังคุับบุัญชาุในกรณุีเปุ็นบัตรสนเทุ ห์ให พิจารณาเฉพาะรายทุี่มีลุักษณะตามทุี่ก าหนดไว ในประกาศนุี้ 
4.3ุกรณุีทุี่ผุู บงัคุับบุัญชาุเหุ็นสมควรใหุ แตุ งตุั้งคณะกรรมการสุืบสวนข อเทุ็จจริงหรุือุ

มอบหมายให ผุู ใดตรวจสอบขุ อเทุ็จจริงุให กลุุ มกฎหมายและคดุีดำเนินการตามคำสุั่งนุั้น 

4.4. ใหุ คณะกรรมการสุืบสวนขุ อเทุ็จจรุิงุหรุือบุุคคลผุูุ ทุีุ ไดุ รุับมอบหมายุมุีหนุ าทุี่ 
แสวงหาขุ อเทุ็จจรุิงทุี่เกีุ ยวขุ องุและพุิจารณาขุ อเทุ็จจรุิงเรื่องรุ องเรุียนมุีมุูลความจรุิงหรุือไมุ เพุียงใดุ
โดยให ดำเนินการให แลุ วเสร็จโดยเร็วุพร อมทุั้งทำความเห็นุเสนอผุู สุั่งแตุ งตุั้ง 

4.5ุในการพุิจารณาสุืบสวนขุ อเทุ็จจรุิงใหุ ดำเนุินการอยุ างลุับุและตุ องเปุิดโอกาส 
ให เจุ าหน าทุี่ทุี่ถูกกลุ าวหาพิสุูจนุ์ข อเทุ็จจริงอย างเปุ็นธรรม 

4.6ุใหุ คณะกรรมการสุืบสวนข อเทุ็จจรงิหรือบุคคลผุู ไดุ รับมอบหมายรายงานผลการ 
ตรวจสอบขุ อเทุ็จจริงุภายในุ30ุวุันนุับแตุ วุันทุี่ไดุ รับแตุ งตุั้งุหากมุีเหตุุผลความจำเป็นทุี่มุีอาจหลุีกเลุี่ยงไดุ 
อาจุเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต อผุู สุั่งแตุ งตุั้งุตามความจำเปุ็น 

4.7ุเมื่อด าเนินการเสร็จสุิ้นแลุ วุให แจุ งผุู ร องเรียนทราบผล 
4.8ุกรณุีทุีุ ขุ อรุ องเรุียนเปุ็นเรื่องทุีุ อยูุ นอกเหนุืออำนาจการพุิจารณาของ

โรงเรุียนไชยาวิทยาให ดำเนินการดังนุี้ 
4.8.1ุสุ งตุ อเรืุ องรุ องเรุียนุไปยุังหนุ วยงานทุีุ เกีุ ยวขุ องโดยตรงุในกรณุีทุีุุุุุุุุุุุุุ่

ขุ อร องเรียนระบุชุื่อหน วยงานนุั้นๆุถุือเปุ็นการสุิ้นสุุดกระบวนการตอบสนองตุ อข อร องเรียน 
4.8.2ุสุ งเรื่องร องเรุียนไปยุังผุู ร องเรียนุกรณุีทุี่ผุู ร องเรียนไม ไดุ ระบุถุึงหน ุวยงานุ

ทุี่เกีย่วข องโดยตรงุพร อมชุี้แจงเหตุุผลและแจุ งให ผุู ร องเรียนทราบุถือเป็นการสุิ้นสุุดกระบวนการตอบสนอง 
 
 

จึงประกาศให ทราบโดยทุั่วกัน 
 

ประกาศุ ณ วันทุี่ 18ุ มิถุุนายน พ.ศ.ุ2563 
 
      
 

 
(นายสุรศักด์ิุุอักษรสาร) 

ผุู อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 


