
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน    
 

------------------------------ 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาให้ความสำคัญกับคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ 

ลง วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วน 
ราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วน  
ราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ 
ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  พ .ศ.๒๕๕๒ ประมวลจร ิยธรรมข้าราชการ  พลเร ือนสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการ ประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้การดำเนินการมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สอดคล้องกับคำสั่งคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ ที ่๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อ
สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม 
คู ่ม ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล 
ต่อหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด ขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื ่อง มาตรการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียน การทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  



“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง เหมา
บริการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการใน

ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การ ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิ
บาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที ่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อหรือที่อยู่หรือ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน  ดำเนินคดี 
หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการรอ้งเรียน 

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็น เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) กระทำ การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  

(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  

(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  

(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  

(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง ความ เสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
  3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ติดต่อกลับ  
  3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  



  3.2.3 การกระทำ ทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง ชัดเจนเพ่ือ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน  

3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้รอ้งเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  

3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถ ุหรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  

3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ     

3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

3.5.1 ทางจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  

3.5.2 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

3.5.3 ทางโทรศัพท์ 0-4487-2827 
3.5.4 ทาง E-mail : nw2515school@gmail.com 

ข้อ 4 กระบวนการพิจารณา  
4.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับใน กรณีเป็น

ลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้  

4.2 ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อดำเนินการต่อไปและแจ้ง ให้ผู้
ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าท่ีจะสามารถกระทำได้  

4.3 กรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  

หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง
มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี ่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหา ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริง 
หรือไม่เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวแดงวิทยา ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ 
หาก เป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา และยุติเรื่อง  



4.4 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงาน  ผลการสอบสวนต่อ  ผู ้อำนวยการโรงเรียน     
หนองบัวแดงวิทยา ภายในสี่สิบห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการ ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเสนอขอ
ขยายระยะเวลาไม ่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันทำการ  

4.6 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ที่ได้รับ มอบหมาย
จากผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ ข้อมูลที่สามารถ ติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้ 

4.7 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
ให้ดำเนินการดังนี้  

4.7.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ ถึง
ชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

4.7.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง ต่อ ข้อ
ร้องเรียน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่   1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

 

(นายชัยรัตน์  เจริญสุข) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์  



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง  ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงเรียน มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทราบกระบวนการ  
5. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่

กำหนดไว้อย่างสมำ่เสมอ และมีประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขต  

1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการมีความประสงค์ของการขอรับบริการ  

1.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้รับบริการจาก
ศูนย์บริการ  

1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  เช่น ปรึกษากฎหมาย ขอ
อนุมัต ิอนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  

1.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้
ขอรับบริการ  

1.5 เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  

- กรณีขออมุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ 
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน  15 
วัน  

- กรณขี้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการใน 
เรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ขอมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการ ทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสถานศึกษา หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณา
ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน  

- กรณีขอร้องเรียน ร้องทุกข/์แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ 
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และ 
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน  



2. กรณีขอร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ

จากเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ  
2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน เพ่ือ

เสนอเรื่องให้กับ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาความเห็น  
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ 

ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการ ถือว่ายุติ  
- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน

หนองบัวแดงวิทยาจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จะดำเนินการรับเรื ่องดังกล่าวไว้และหัวหน้าหน่วยงาน  เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้อง
ดำเนินการ ต่อไป ภายใน 1-2 วัน  

- กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ 
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้การติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันให้ 
ติดต่อกลับที่ศูนย์ร้องเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา โทร 044-056583 
 
สถานตั้ง  

ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 375 หมู่ 9 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
36210 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียน  
 


