ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
เรื่อง มาตรการในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
...............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนภำยใต้กรอบ
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบำย ของรัฐบำล โดยพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำย ๑๑ ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ถึง
นโยบำยส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมทุจริตและพฤติมิ ชอบ ใน
ภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำรและเสริมสร้ำงคุณธรรม
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรงำนดังกล่ำว จึงได้กำหนดมำตรกำรในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 ดังต่อไปนี้
1.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2. มาตรการในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. มาตรการในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า
5. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
ตำมที่ได้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้น ที่ กำรศึกษำขึ้น และดัช นี ค วำมพร้อมรั บผิ ด ได้กำหนดตัว ชี้วัดเกี่ยวกับ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ที่ ประเมิ น
เกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรให้ควำมสำคัญกับกำรรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร
หรื อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หรื อสำธำรณชน โดยจะต้องมี กระบวนกำรจัด กำรและตอบสนองต่ อข้อร้อ งเรียนอย่ำง
เหมำะสม
ดังนั้ น เพื่อให้ ห น่ วยงำนที่รับกำรประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และ
กำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด
มำตรกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
24 ดังนี้
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ข้อ 1 มำตรกำรนี้ เรี ย กว่ำ “มำตรกำรและแนวทำงปฏิ บั ติ ในกำรจั ดกำรเรื่อ งร้อ งเรียนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24”
ข้อ 2 บทนิยำมในมำตรกำรนี้
“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำง ที่ปฏิบัติหน้ำที่สังกัดหน่วยงำนกำรศึกษำ
“เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น” หมำยถึ ง ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ปั ญ หำที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ เอง
ผู้ ป กครอง นั กเรี ย น ผู้ รับ บริ กำร ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย หรือ ประชำชนทั่ ว ไปได้ รับ ผลกระทบจำกกำรกระทำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
“หน่วยงำนกำรศึกษำ” หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 หรือ
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
“บั ตรสนเท่ห์ ” หมำยถึง ข้อร้องเรียนกล่ ำวโทษผู้อื่น โดยมิได้ล งชื่อ หรือไม่ลงชื่อจริงของ
ผู้เขียน
“กำรตอบสนอง” หมำยถึง กำรส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบ และกำรนำ
เรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสืบสวนข้อเท็จจริง กระบวนกำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินัย กำรดำเนินคดี หรือ
อื่นๆ ตำมระเบียบ กฎหมำย พร้อมกับแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และหลังจำกสิ้นสุดกำรดำเนินกำร เว้นแต่ผู้ร้องเรียนไม่ได้
ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ที่สำมำรถติดต่อได้
ข้อ 3 หลักเกณฑ์ในกำรร้องเรียน
3.1 เรื่องที่นำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอันเนื่องมำจำก
กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่สังกัดหน่วยงำนกำรศึกษำ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1.1 กำรกระทำทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
3.1.2 กำรกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
3.1.3 กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย
3.1.4 พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมต่อเกียรติ ศักดิ์ศรีของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
3.1.5 พฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ร้องเดือดร้อน หรือเสียหำย
3.2 เรื่องที่นำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยแก่
ผู้ถูกร้อง โดยขำดพยำนหลักฐำนแวดล้อมที่ชัดแจ้ง หรือขำดพยำนบุคคลที่แน่นอน
3.3 เรื่องร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.3.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.3.2 ชื่อหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน
3.3.3 กำรกระทำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระทำดังกล่ำว
3.3.4 คำขอของผู้ร้องเรียน
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3.3.5 ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.3.6 ระบุวันเดือนปี ที่ร้องเรียน
3.3.7 ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
3.4 กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนกรณี
แวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
3.5 ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000
3.5.2 ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ www.sesao24.go.th
3.5.3 ร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกำฬสินธุ์ (ศำลำกลำงจังหวัด)
3.5.4 โทรสำร. 0-4381-0620
3.5.5 กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร E –mail : chai9110@hotmail.com
3.5.6 กล่องรับเรื่องร้องเรียน ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
หน้ำบันไดทำงขึ้นสำนักงำน
3.5.6 ร้องเรียนผ่ำนศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
- สำยด่วนทำเนียบรัฐบำล 1111 (24 ชั่วโมง)
- เว็บไซต์ www.1111.go.th
ข้อ 4 กระบวนกำรพิจำรณำดำเนินกำร
4.1 ให้กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เป็นงำนหลักให้กำรรับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ใน
กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่มีลักษณะตำมที่กำหนดในประกำศนี้
4.3 กรณีที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 เห็นสมควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมำยให้ ผู้ ใดตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ก ลุ่ ม งำนวิ นั ย และนิ ติ ก ำร
ดำเนินกำรตำมที่สั่งกำรนั้น
4.4 ให้ ค ณ ะกรรมกำรสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง มี ห น้ ำ ที่ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง
พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องว่ำ เรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่ เพียงใด โดยให้ ดำเนินกำรให้แล้ วเสร็จโดยเร็ว
พร้อมทั้งทำควำมเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งว่ำ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำผิดวินัยหรือไม่ หำกไม่มี
มูลให้ยุติเรื่อง หำกมีมูลให้ดำเนินกำรทำงวินัยทันที ทั้งนี้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 และกฎ ก.ค.
ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ พ.ศ. 2550 โดยเคร่งครัด
4.5 กำรสื บ สวนข้อเท็ จจริง และกำรดำเนินกำรทำงวินัยให้ ดำเนิ นกำรอย่ำงลั บ และต้องเปิ ด
โอกำสให้ผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอและเป็นธรรม
4.6 ให้คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลต่อผู้สั่งแต่งตั้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ประธำนคณะกรรมกำรรับทรำบคำสั่งแต่งตั้ง
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4.7 เมื่อมีกำรดำเนิ น กำรในเบื้องต้นประกำรใด ให้ กลุ่ มงำนวินัยและนิติกำรแจ้งให้ ผู้ ร้องเรียน
ทรำบภำยในสิบ ห้ ำวัน นับ แต่วัน ที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสื บสวนข้อเท็จจริง เว้นแต่ผู้ร้องไม่ให้ ข้อมูล ที่อยู่ที่
สำมำรถติดต่อไป
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจกำรพิจำรณำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 ให้ดำเนินกำรดังนี้
5.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงำนนั้น ๆ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
5.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ ระบุถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบถือเป็นสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน
6. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
7. มาตรการจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ เพื่อประเมิน โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำส
ที่จ ะเกิดควำมเสี่ ย ง (Likelihood) และควำมรุน แรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ ยง ซึ่งจำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ประจำปี พ.ศ.
2561 ได้กำหนดปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
4. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ดังนั้ น เพื่อให้ ส ำมำรถจัดกำรปัจจัยที่จะเกิด ควำมเสี่ ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อนที่ อำจ
เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน จึงได้กำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 ดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. กระบวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงไม่ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
เป็นไปตำมระเบียบ
แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้ หั วหน้ำส่ วนรำชกำร
รับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจั ดซื้ อจัดจ้ำง รับรองถึ งควำมไม่เกี่ยวข้ องสั มพั นธ์กั บผู้ เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
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2. กำรใช้ อ ำนำจหน้ ำที่ เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์ / กำรให้ และกำรรับ
ของขวั ญ สิ น น้ ำใจ เพื่ อห วั ง
ควำมก้ำวหน้ำ

3. กำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณที่ ไม่
ถูกต้องตำมระเบียบ

4. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

มาตรการจัดการความเสี่ยง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลให้ ข้ ำรำชกำรและบุ ค ลำกรปฏิ บั ติ ต ำมกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ำใจอย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลให้ ข้ ำรำชกำรและบุ ค ลำกรปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บกำร
เบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลให้ ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรปฏิ บั ติ ต ำมประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร
ประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ ำงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่ อร่วมสร้ำงแนวทำงและ
มำตรกำรในด ำเนิ น กำรสร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก ให้ ข้ ำ รำชกำรรั งเกี ย จกำรทุ จ ริ ต ทุ ก
รูปแบบ

8. มาตรการในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
จึงประกำศให้ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่

มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖1

