คำสั่งโรงเรียนบ้ำนกกดู่
ที่ ๓๑ /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
ของโรงเรียนบ้ำนกกดู่
----------------------

ตามหนั งสื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 เรื่อง การประชุม ชี้แ จงการด าเนิ น
โครงการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้อ งถิ่น Integrity and TransparencyAssessment (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทาง
สานั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้ การจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้าง) โรงเรียนบ้านกกดู่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย
1. นายสุธน สุพรมอินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
ประธานกรรมการ
2. นายประทีป ผางสง่า ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
รองปรานกรรมการ
3. นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการ
4. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือการคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียนบ้านกกดู่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
( นายสุธน สุพรมอินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

คำสัง่ โรงเรียนบ้ำนกกดู่
ที่ ๓๘ /2562
เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
................................................................

ตามคาสั่งโรงเรียนบ้านกกดู่ ที่ ๓๑/25๖๒ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียน
บ้านกกดู่ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ดังนั้ น เพื่อประสิ ทธิภ าพและความสั มฤทธิ์ผ ลของการดาเนินการดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “ศูน ย์รับเรื่อง
ร้อ งเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์ ” ณ โรงเรี ยนบ้ ำ นกกดู่ ต ำบลกกดู่ อำเภอเมื อ ง จั งหวัด เลย พร้อ มจั ดวางตู้ รับ เรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ทาการ และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. นายสุธน สุพรมอินทร์ เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของโรงเรี ยนบ้ านกกดู่ เกี่ยวกับ คณะผู้ บริห าร, ครู , บุคคลากรทางการศึกษา และเรื่องที่ผู้ มีอานาจใช้
ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
2. นายประที ป ผางสง่า เป็ น รองประธานศู น ย์ รั บ เรื่ อ งเรี ย น/ร้อ งทุ ก ข์ แ ละเร่ง รัด การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของของโรงเรียนบ้านกกดู่ เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร,ครู, บุคคลากรทางการศึกษา และเรื่องที่
ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อานวยการโรงเรียนในการดาเนินการ
3. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงเรียนบ้านกกดู่ และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็ น เจ้ าหน้ าที่/เลขานุ ก ารช่วยเหลื อ และรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิ ดชอบของ
โรงเรียนบ้านกกดู่
โดยให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงเรียนบ้านกกดู่ มีอานาจหน้าที่และวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจาก
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดาเนินการ
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกั ดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ
เพื่อประโยชน์สาหรับการนั้นได้
4. กรณี ที่อาจเกี่ยวข้องกับ คดี หรืออาจก่อให้ เกิดเป็นคดีความได้ ให้ แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้องบางส่วนก็ได้
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี

5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่าส่วน
ราชการต้น สังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่ องให้ ส่ วนราชการหรือหน่ว ยงานที่มีอานาจหน้าที่ ในการสื บสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิ ตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตามคาร้องเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่ นาส่งเอกสารคาร้องต้นฉบับ รวมทั้ง
หากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หากมีการ
ประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้
1. นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
2. นายประทีป ผางสง่า
เจ้าหน้าการเงิน
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
3. นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการกรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน
ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้
หากมี ปั ญ หาอุป สรรคให้ ร ายงานผู้ อานวยการโรงเรียนบ้ านกกดู่ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลคู่ มือ การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
( นายสุธน สุพรมอินทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

ประกาศโรงเรียนบ้านกกดู่
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียนบ้านกกดู่ ประจาปี 2562
ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การประชุมชี้แจ้งการดาเนิน
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นในสั ง กั ด Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ แ จ้งว่า ส านั กงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยทางส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ เสนอการบู รณาการ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment)และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านกกดู่ จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียนบ้านกกดู่ ประจาปี 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรีย น
จัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงเรียนบ้านกกดู่ ประจาปี 2562 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน
ดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายสุธน สุพรมอินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่

