
รายงานสรุปความก้าวหน้าประกอบการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ที ่ พฤติการณ์ ผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค 
เรื่องแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงิน  จัดท าบัญชีรายรับ – 
รายจ่าย (บัญชีทั่วไป) และด าเนินการจ่ายตามค าสั่งการ
ของผู้อ านวยการโรงเรียน มีเงินได้จากส่วนต่างเงินเดือน
ภารโรง เงินโครงการ เงินส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ เงิน
สหกรณ์ เงินส่วนต่างอาหารกลางวัน รวมถึงเงินปัจจัย
นักเรียนยากจนที่ให้นักเรียนลงชื่อรับเงินแต่ไม่จ่ายเงินให้
ตามหลักฐาน นอกจากนี้การใช้จ่ายยังเป็นเรื่องส่วนตัวที่
ไม่ควรใช้เงินจากยอดนี้ เช่นค่าช่วยซองงานศพในชื่อ
ส่วนตัว ค่าชดเชยน้ ามันร่วมงานศพ พฤติการณ์เป็นการ
แสวงประโยชน์ในหน้าที่ราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตาม
ความในมาตรา ๘๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘๕ วรรค
สอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็น
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง ของ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง โดยแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

ประธานคณะกรรมการ
สอบสวนมีปัญหาสุขภาพ
ร้ายแรง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ สพป.อ่างทองจึงมี
หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัว
ประธานกรรมการสอบสวน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการแก้ไขค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง 
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๒. สั่งการให้เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันกันเงินเพ่ือ
ส่งมอบให้ผู้บริหาร ในอัตราวันละ ๔๘๐ บาท และสั่งให้
เบิกถอนเงินค่าอาหารกลางวันโดยไม่มีการจัดเลี้ยง
นักเรียนจริง ในระหว่างวันที่ ๕, ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
นอกจากนี้ยังปรับลดปริมาณวัตถุดิบในการจัดซื้ออาหาร
กลางวันในแต่ละวันลง เพ่ือน าเงินที่เหลือจากการจัดซื้อ
มามอบให้ พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์เป็นการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการมาตรา ๘๔ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อันมีมูล
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหา ตาม
แบบ สว.๒ 

- 
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๓. ๑. โครงการอาหารกลางวัน ได้มีการจ้างเหมาแม่ครัว
ท าอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันจ่ายให้
แม่ครัวเป็นรายวัน วันละ ๒,๕๐๐ บาท (ค่าแรง ๕๐๐ 
บาท ค่าอาหารสด ๒,๐๐๐ บาท) ประกอบเลี้ยงนักเรียน
ชั้นอนุบาล ๒ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และคณะครูใน
โรงเรียน แม้มีการเก็บเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ
ครูเพ่ิม แต่ก็มิได้น ามาใช้จ่ายซื้ออาหารสดในแต่ละวัน 
โดยเงินที่เก็บเพ่ิมเติมดังกล่าวเจ้าหน้าที่โครงการอาหาร
กลางวันเป็นผู้เก็บรักษา และแจ้งว่าน าไปใช้จ่ายในการ
ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง แก๊ส เครื่องปรุง โดยไม่ได้จัดท า
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไร ซึ่งข้าวสาร และ
อาหารแห้งส่วนใหญ่ได้รับการบริจาค จะมีการซื้อ
เพ่ิมเติมบ้างก็ช่วงปลายภาคเรียนเท่านั้น ท าให้คุณภาพ 
และปริมาณอาหารกลางวันลดลงกว่าที่ควรจะเป็น กรณี
เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ วรรค
สอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  
 
 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ได้แจ้งข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๒ ให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

- 
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 ๒. การบริหารงานทางการเงิน 
 ๒.๑ การจัดสร้างห้องน้ าด้วยเงินบริจาค ได้รับเงิน
บริจาคผ่านบัญชีเงินรายได้สถานศึกษารวม ๓๔๐,๐๐๐ 
บาท ระบุให้จัดสร้างห้องน้ า ๑๐ ห้อง แต่โรงเรียนมีการ
จัดสร้างใหม่เพียง ๖ ห้อง อีก ๔ ห้องเป็นการปรับปรุง
ห้องน้ าเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว อันเป็นการใช้เงินโดยผิด
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค มีการน าเงินจากบัญชีรายได้
สถานศึกษามาพักไว้ในบัญชีคณะกรรมการโรงเรียน และ
น าไปใช้จ่ายในลักษณะหมุนเงิน ไม่ยึดถือระเบียบของ
ทางราชการเป็นส าคัญ พฤติการณ์เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒ การติดตั้งกล้องวงจรปิดของโรงเรียน ซึ่งเดิม
โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดอยู่ไม่มาก และไม่สามารถใช้งาน
ได้ จึงได้มีการซ่อมแซม และให้ครูฝ่ายอาคารสถานที่
ส ารวจราคาเ พ่ือติดตั้ งกล้องวงจรปิด เ พ่ิมเติมให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับน า 
 
 
 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ได้แจ้งข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๒ ให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
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 เพ่ือนมาติดตั้งในราคาประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในโรงอาหารด้วย
ตนเอง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้
ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ตามมาตรา ๘๔ วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของ
โรงเรียนโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย และความ
จ าเป็นในการจัดซื้อ น าใบเสร็จมาให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
เอกสารประกอบการจัดซื้อย้อนหลัง นอกจากนี้ยังเข้าถือ
เงินเอง หรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช าระเงินให้แก่ 
ผู้มีสิทธิ์โดยไม่จ าเป็น พฤติการณ์ในการบริหารด้าน
การเงินดังกล่าวของผู้ถูกกล่าวหา ส่อไปในทางทุจริต 
โดยไม่ด าเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ที่ทางราชการก าหนด และไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี 
พัสดุ ท าหน้าที่ของตนตามที่ควรจะเป็น 
 

- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
ได้แจ้งข้อกล่าวหา ตามแบบ สว.๒ ให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

 

 

 

 

 


