ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรือ่ ง มาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-----------------------สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต 3 ได ก ำหนดให มี ม าตรการจั ด การข อ
รองเรียน โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกำหนดไว และคานิยมสำหรับขาราชและบุคลากรขององคกร โดยยึดถือและปฏิบัติ
ควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบั งคับ อื่น ๆ มุ งมั่น ที่จ ะนำหน ว ยงานดำเนิ นการตามภารกิจ ดว ยความโปร งใส
บริ ห ารงานดว ยความซื่อ สัตยสุ จ ริต มี คุณ ธรรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แหงพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข อ ร อ งเรี ย น กรณี เกิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ า หน า ที่ ใ นสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ดังนี้
ข อ 1. ประกาศนี้ เรีย กว า “ประกาศสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย เขต 3
เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3”
ขอ 2. บทนิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยาง
ใดในตำแหนงหรือหนาที่ หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือ ที่อันเป นการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ ง
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาท
เลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย

“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมมาภิ
บาล ตามทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
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“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแ กห นวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนำเรื่อ ง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบีย บขอ กฎหมาย
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบ หนาของการดำเนินการภายในเวลา สิบหาวัน ทั้งนี้กรณีที่ขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ
ตามระเบียบขอกฎหมาย
ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนำมารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทำการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่ หรือไมถูกตองตาม กฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สราง
ความเสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏขัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน

3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกลาว (หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน
เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คำขอของผูรองเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ป
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)
3.3 กรณี การรอ งเรียนที่มีลักษณะเปน บั ตรสนเท ห จะรับ พิจ ารณาเฉพาะรายที่ ร ะบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานี้
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3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทำหนังสือ
3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยดวยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เลขที่ 349 หมู 1 ตำบลโคกงาม อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 42120
3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสำนักงานที่ www.loei3.go.th
ขอ 4 กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
4.1 ใหกลุมกฎหมายและคดี เปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียน
4.2 เมื่ อ ได รับ เรื่อ งร อ งเรี ย นให ร วบรวมขอ มู ล การรอ งเรีย นนำเสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลำดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารราเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้
4.3 กรณีผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เห็นสมควร
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหดำเนินการตามคำสั่งนั้น
4.4 ให ค ณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริงที่ ได รับ แต งตั้ ง มี ห นา ที่ รวบข อ เท็ จ จริ งที่
เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดำเนินการใหแลว

เสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทำความเห็นเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 วามี
การกระทำทุจริตและประพฤติชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควร
กลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ยุติเรื่อง
4.5 ในการพิจ ารณาไตสวนขอเท็จจริงให ดำเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสให
เจาหนาที่ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม
4.6 ให คณะกรรมการสอบสวนขอ เท็ จจริงรายงานผลการสอบสวนต อผูอ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หากมีเหตุผลความ
ทรงจำเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการการตอ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โดยเสนอขอระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน
4.7 เมื่อมีการเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหนิติกรแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน
เวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได
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4.8 ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหดำเนินการดังนี้
4.8.1 สงตอเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรีย น กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงชื่ อ
หนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน
4.8.2 สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอ
รองเรียน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2562

