บันทึกขอความ
สวนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กลุมนิเทศ ติดตามฯ
ที่
วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร,องเรียนการทุจริต ประจำป.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน รองผู,อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ผู,อำนวยการกลุม/หนวยและเจ,าหน,าที่ผู,เกี่ยวข,อง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก,ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
วาด,วยหลักเกณฑ;และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด,วย
การจัดการเรื่องร,องทุกข; พ.ศ.๒๕๕๒ ได,กำหนดหลั กเกณฑ; ในการปฏิบั ติราชการที่เกี่ยวข,องกับ การบริการ
ประชาชน ต,องมุงให,เกิดประโยชน;สุขของประชาชน และกำหนดให,ผู,ที่ได,รับความเดือดร,อนหรือเสียหายหรือ
อาจเดือดร,อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ,าหน,าที่หรือสวนราชการหรือจำเป@นต,องให,สวนราชการ
ชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข; มีสิทธิเสนอคำร,องทุกข;ตอสวนราชการที่เกี่ยวข,องได, นั้น
เพื่อให,การดำเนินงานเป@นไปด,วยความเรียบร,อย บรรลุวัตถุประสงค;ของทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๒ จึงประกาศมาตรการและแนวปฏิ บั ติ การจั ด การเรื่องร, องเรี ย น
การทุจริต ประจำป.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเผชิญศักดิ์ แก,วเขียว)
ผู,อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร&องเรียนการทุจริต
ป(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
--------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ1นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก&ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ว1าด&วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว1าด&วย
การจัดการเรื่องร&องทุกข8 พ.ศ.๒๕๕๒ ได&กำหนดหลั กเกณฑ8 ในการปฏิบั ติราชการที่เกี่ยวข&องกับ การบริการ
ประชาชน ต&องมุ1งให&เกิดประโยชน8สุขของประชาชน และกำหนดให&ผู&ที่ได&รับความเดือดร&อนหรือเสียหายหรือ
อาจเดือดร&อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าที่หรือส1วนราชการหรือจำเป?นต&องให&ส1วนราชการ
ช1วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข8 มีสิทธิเสนอคำร&องทุกข8ต1อส1วนราชการที่ เกี่ยวข&องได& นั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและให&การปฏิบัติงานของส1วนราชการสามารถให&บริการประชาชน
ได&อย1างเสมอภาค สามารถแก&ไขและบรรเทาความเดือดร&อนให&แก1ประชาชนด&วยความรวดเร็วเป?นธรรม มีขั้นตอน
การปฏิบัติที่ถูกต&องตามหลักกณฑ8และระเบียบกฎหมาย และประชาชนได&รับความพึงพอใจ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร&องเรียนให&เจ&าหน&าที่ผู&มีส1วนเกี่ยวข&อง
ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว1า "ประกาศสำนั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เรื่อง
มาตรการจัดการเรื่องร&องเรียนการทุจริต"
๒. บทนิยามในประกาศนี้
"ข&อร&องเรียน" หมายความถึง เรื่องร&องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล1าวหาว1าเจ&าหน&าที่ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ กระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว&นการปฏิบัติ
หน&าที่และการประพฤติมิชอบของเจ&าหน&าที่
"ทุจริต" หมายความถึง การแสวงหาประโยชน8ที่มิควรได&โดยชอบด&วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู&อื่น "ประพฤติมิชอบ" หมายความถึงการที่เจ&าหน&าที่ปฏิบัติ หรือละเว&นการปฏิบัติอย1างใดอย1างหนึ่งใน
ตำแหน1งหรือหน&าที่ หรือใช&อำนาจในตำแหน1งหรือหน&าที่ อันเป?นการฝEาฝFนกฎหมาย ระเบียบข&อบังคับ คำสั่ง
อย1างใดอย1างหนึ่ง ซึ่งมุ1งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใช&เงินหรือทรัพย8สินของส1วนราชการ
ไม1ว1าการปฏิบัติหรือละเว&นการปฏิบัตินั้น เป?นการทุจริตด&วยหรือไม1ก็ตาม และให&หมายความถึงการประมาท
เลินเล1อในหน&าที่ดังกล1าวด&วย
"ผู&ร&องเรียน" หมายความถึง ประซาชนทั่วไป เจ&าหน&าที่ภาครัฐ ผู&มีส1วนได&ส1วนเสียที่มาติดต1อ
ยั งสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๒ ผ1 า นช1 องทางต1 า ง ๆ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค8
ครอบคลุมการร&องเรียน/การให&ข&อเสนอแนะ/การให&ข&อคิดเห็น/การชมเชย/การร&องขอข&อมูล หรือผู&ที่ได&รับ
ความเดือนร&อนหรือเสียหายจากการกระทำตามที่ร&องเรียน

"เจ&าหน&าที่"//…

"เจ&าหน&าที่" หมายความถึง ข&าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ&างและเจ&าหน& าที่ ของรัฐซึ่งมี
ชื่อเรียกอย1างอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
"ช1องทางการรับเรื่องร&องเรียน" หมายความถึง ช1องทางต1าง ๆ ที่ใช&ในการรับเรื่องร&องเรียน
เช1น ติดต1อด&วยตนเองทางโทรศัพท8 ทางโทรสาร ทางกล1องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต8
๓. หลักเกณฑ8และรายละเอียดในการร&องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ8การร&องเรียน
๓.๑.๑ เรื่ อ งที่ จ ะนำมาร& อ งเรี ย นต& อ งเป? น เรื่ อ งที่ ผู& ร& อ งได& รั บ ความเดื อ ดร& อ นหรื อ เสี ย หาย
อันเนื่องมาจากเจ&าหน&าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ในเรื่องดังต1อไปนี้
(๑) กระทำการทุจริตต1อหน&าที่ราชการ
(๒) กระทำความผิดชอบต1อตำแหน1งหน&าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน&าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให&ต&องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน&าที่ล1าช&าเกินสมควร
(๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน&าที่ หรือขัดหรือไม1ถูกต&องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร&องเรียนต&องเป?นเรื่องจริงที่มีมูล มีใช1ลักษณะกระแสข1าวที่สร&างความเสียหาย
แก1บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล&อมที่ปรากฏชัดแจ&ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน1นอน
๓.๒ ข&อร&องเรียนต&องมีสาระสำคัญดังต1อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู1ของผู&ร&องเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหน1วยงานหรือเจ&าหน&าที่ที่เกี่ยวข&องที่เป?นเหตุแห1งการร&องเรียน
๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป?นเหตุแห1งการร&องเรียน พร&อมทั้งข&อเท็จจริงหรือพฤติการณ8
ตามสมควรเกี่ยวข&องกับการกระทำดังกล1าว
๓.๒.๔ คำขอของผู&ร&องเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู&ร&องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป(ที่เกิดเหตุร&องเรียน
๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข&อง เช1น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ&ามี) เป?นต&น
๓.๓ กรณีการร&องเรียนที่มีลักษณะเป?นบัตรสนเท1ห8 จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล&อมปรากฎชัดแจ&ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน1นอนเท1านั้น
๓.๔ กรณีที่มีผู&ร&องเรียนด&วยวาจาหรือทางโทรศัพท8 ให&เจ&าหน&าที่ผู&รับผิดซอบสอบถามและบันทึก
ข&อมูลดังกล1าวให&ครบถ&วน หรือแจ&งผู&ร&องเรียนทำเป?นหนังสือส1งมายัง กลุ1มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓.๕ ข&อมูลส1วนบุคคลของผู&ร&องเรียนและผู&ถูกร&องเรียนต&องจัดเก็บเป?นความลับ
๓.๖ เรื่องร&องเรียนที่อาจไม1รับพิจารณา
๓.๖.๑ ข&อร&องเรียนที่ไม1มีรายการตามข&อ ๓.๒
๔. ช1องทางการร&องเรียน ผู&ร&องเรียนสามารถส1งข&อร&องเรียนผ1านช1องทาง ดังนี้
๔.๑ ส1 งข& อร& องเรี ย นหรื อร& อ งเรี ย นด& ว ยตนเองโดยตรงที่ กลุ1 มกฎหมายและคดี หรื อตู& กล1 องรั บ
จดหมายร&องเรียน/ร&องทุกข8 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ (ตั้งอยู1ในบริเวณ
วัดหนองตาสาม) ถนนมาลัยแมน ตำบลอู1ทอง อำเภออู1ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

๔.๒ ร&องเรียน//...

๔.๒ ร&องเรียนผ1านศูนย8ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
- ตู& ปณ.๑ ปณฝ มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖
- สายด1วนศูนย8ดำรงธรรม ๑๕๖๗ (๒๔ ชั่วโมง)
๔.๓ ร&องเรียนผ1านศูนย8บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- สายด1วนทำเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ (๒๔ ชั่วโมง)
- ทางไปรษณีย8 ตู& ปณ ๑๑๑๑ ปณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
- ทางเว็บไซต8 WWW.1111 .go.th
- ยื่นข&อร&องเรียนด&วยตนเอง
๔.๔ ทางเว็ปไซต8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ :
http://www.sp2.go.th/sp2/ โทรศัพท8 ๐-๓๕๕๐-๕๙๕๖
๔.๕ ทางจดหมาย ไปรษณีย8ส1งถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสุพรรณบุรี เขต ๒
ตำบลอู1ทอง อำเภออู1ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
๕. การดำเนินงาน ติดตาม และรายงาน
๕.๑ เมื่อกลุ1มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได&รับ
ข&อร&องเรียนจากผู&ร&องเรียนแล&ว ให&พิจารณาจำแนกเรื่องส1งไปยังหน1วยงานที่ถูกร&องเรียนเพื่อดำเนินการภายใน
๓ วันทำการ นับตั้งแต1วันที่ได&รับข&อร&องเรียนและแจ&งการดำเนินการเบื้องต&นให&ผู&ถูกร&องเรียนหรือผู&ที่เกี่ยวข&อง
ทราบแล&วแต1กรณี
๕.๒ กรณีหน1วยงานที่ถูกร&องเรียนได&รับข&อร&องเรียนโดยตรงจากผู&ร&องเรียน ให&หน1วยงานที่ถูกร&องเรียน
สำเนาแจ&งเรื่องร&องเรียนดังกล1าว ไปยังกลุ1มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต1วันที่ได&รับเรื่อง
ร&องเรียนดังกล1าวนั้น
๕.๓ ให&หน1วยงานที่ถูกร&องเรียนรีบดำเนินการตามข&อร&องเรียน จนกว1าจะได&ข&อยุติและให&กลุ1มกฎหมาย
และคดี เร1งรัดและติดตามข&อร&องเรียนที่อยู1ในการดำเนินการของหน1วยงานที่ถูกร&องเรียนอย1างต1อเนื่อง จนได&
ข&อยุติ
๕.๔ เมื่อหน1วยงานที่ถูกร&องเรียนได&ดำเนินการตามข&อร&องเรียนจนได&ข&อยุติแล&ว แจ&งผลการดำเนินการ
ไปยังผู&ร&องเรียนหรือหน1วยงานที่เกี่ยวข&อง แล&วให&สำเนาแจ&งผลการดำเนินการดังกล1าวไปยังกลุ1มกฎหมายและคดี
ทราบภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต1วันที่ได&แจ&งผลการดำเนินการไปยังผู&ร&องเรียน
๕.๕ ให&กลุ1มกฎหมายและคดี มีหน&าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับข&อร&องเรียนในรอบ ๖ เดือนนับแต1วัน
เริ่มต&นป(งบประมาณ เพื่อเสนอต1อผู&อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
และหน1วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข&องต1อไป
จึงประกาศให&ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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