
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดสิริมงคล 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การก าหนดขั้นตอน วิธีการและ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

.......................................................................................................................................... 
 โรงเรียนวัดสิริมงคล ให้ความส าคัญกับค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง 
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
 เพ่ือให้การด าเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ
โรงเรียนวัดสิริมงคล สอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง  
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม คู่มือการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนวัดสิริมงคล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง
เหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนวัดสิริมงคล 
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง  
หรือผู้อื่น 
 
 
                                                                                                      /* “ประพฤติมิชอบ”… 
   



  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด  
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ  
ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี  
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง  
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินงาน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ  
หรือทีอ่ยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน า 
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและ  
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
    ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดอืดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
     (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
     (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
     (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
    ๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่ 
สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
   ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล 
ติดต่อกลับ 
    ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง  
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน  สอบสวน 
    ๓.๒.๔  ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๕  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๖  ระบุวัน เดือน ป 
 
 
         /* “๓.๒.๗ ระบุพยาน”…  



    ๓.๒.๗  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    ๓.๔.๑  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
    ๓.๔.๒  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน  หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    ๓.๔.๓  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ  ๓.๒  
   ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
    ๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
    ๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่โรงเรียนวัดสิริ
มงคล  ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๒๓๐ 
    ๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๖๓๔๖๔๓๗๗๓ (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
    ๓.๕.๔ ทาง http://watsirimongkol.ac.th/complain 
  ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา 
   ๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา  
ตามล าดับในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
   ๔.๒ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่  
แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจ  
แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน  
ระยะเวลาที่ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือด าเนินการ  
ต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท า 
ได ้
   ๔.๓ กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับ
แต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริง
หรือไม่เพียงใดโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริ
มงคล  ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็น
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล และยุติเรื่อง 
   ๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   ๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการ  
โรงเรียนวัดสิริมงคล ภายใน ๔๕ วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการ ต่อผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดสิริมงคล 
โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
   ๔.๖ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงานที่ 
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล แจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ 
ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
 
 
                  /* ๔.๗  ในกรณีที…่ 
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   ๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ โรงเรียน 
วัดสิริมงคล ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ  
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ  ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    ๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ 
ตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน  
  
  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 

           (นางกฤษณา  เกลียววงศ์)    
       ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  
 
 
 
 
 


