ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
เรื่อง หลักเกณฑมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติ มิชอบ เพื่อทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อใหการ
ดำเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
เปนไปตามอำนาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
จึงกำหนดหลักเกณฑมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่องหลักเกณฑ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33”
ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
“ทุจริต” หมายความวาการแสวงหาประโยชนที่มีควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวาการที่เจาหนาที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดใน
ตำแหนงหรือหนาที่ หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมายระเบียบขอบังคับ คำสั่ง
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ
ไมวาการปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติ นั้นเปน การทุจริต ดวยหรื อไม ก็ต าม และใหหมายความรวมถึ ง การ
ประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย
“ขอรองเรียน” หมายถึงขอรองเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกำหนดไว
/“การตอบสนอง”…

-2“การตอบสนอง” หมายถึงการสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของการตรวจสอบและนำเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงแจงตักเตือน ดำเนินคดีหรืออื่น ๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้กรณีที่ขอ
รองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริงแจงตักเตือนดาเนินคดีหรืออื่น ๆ
ตามระเบียบขอกฎหมาย
ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน
3.1.1 เรื ่ องที ่ จะนามาร องเรีย นตองเป น เรื่ องที ่ผ ู ร องได รั บความเดื อดร อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทำการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทำความผิดตอตาแหนงหนาที่ราชการ
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิดสมควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลมิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจงตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคาสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริ งหรื อ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน
เพื่อ ดำเนินการสืบสวนสอบสวน)
3.2.4 คำขอของผูรองเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน
3.2.6 ระบุวันเดือนป
3.2.7 ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคล (ถามี)
3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจงตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทำเปนหนังสือ
3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
/3.4.3 ขอรองเรียน...

-33.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทางดังนี้
3.5.1 ส ง ข อ ร อ งเรี ย นหรื อ ร อ งเรี ย นด ว ยตนเองโดยตรงที่ ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เลขที่ 197 หมูที่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสานักงานที่ http://www.secondary33.go.th
3.5.3 รองเรียนผานศูนยดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร
3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย
- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน)
3.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท 044-513625,044-513629
โทรสาร 044-713-465
3.5.6 รองเรียนทางเฟซบุค “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33”
3.5.7 รองเรียนทางLINE@ : @ovk1397
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

(นายสำเริง บุญโต)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ประกาศฉบับที่ : 7
ปที่ออกประกาศ : 2562

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เขามายังหนวยงานจากซองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้
ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดาเนินการรับ
ชองทาง
ชองทาง
ขอรองเรียนเพื่อประสาน
หมายเหตุ
หาทางแกไข
รองเรียนดวยตนเอง
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน
ภายใน ๑5 วันทำการ
รองเรียนผานเว็บไซต
ทุกวัน
ภายใน ๑5วันทำการ
รองเรียนผานไปรษณีย
ทุกวัน
ภายใน ๑5 วันทำการ
รองเรียนทาง Face Book
ทุกวัน
ภายใน ๑5 วันทำการ
รองเรียนผาน LINE
ทุกวัน
ภายใน ๑5 วันทำการ
รองเรียนทางโทรศัพท

ทุกวัน

ภายใน ๑5 วันทำการ

ตัวอยางแบบคำรองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคำรอง ๑)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
197 หมู 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร 32000
วันที่ ........... เดือน .............. พ.ศ .................
เรื่อง ................................................................
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ขาพเจา ........................................................ อายุ ................ ปอยูบานเลขที.่ ............ หมูท.ี่ .......
ตำบล.............................. อำเภอ ................................. จังหวัด........................ โทรศัพท ............................
อาชีพ ............................................................... ตำแหนง.....................................................................
เลขที่บัตรประชาชน ..........................................................................ออกโดย ...................................................
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ
ตอตานการทุจริตเพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือ
ชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่องทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต
ตามขางตนเปนจริงทุกประการโดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก
๑) ........................................................................................ จำนวน ............. ชุด
๒) ........................................................................................ จำนวน ............. ชุด
๓) ........................................................................................ จำนวน ............. ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………)

