
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดหนองตางู  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของโรงเรียนวัดหนองตางู 

............................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนวัดหนอง
ตางูเกณฑ์และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงเรียนวัดหนองตางู เพ่ือพัฒนาความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้มีมาตรฐาน ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึง
เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ของโรงเรียนวัดหนองตางู ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศของโรงเรียนวัดหนองตางูหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติใน
การจัดการเรื่องร้องเรียน ของโรงเรียนวัดหนองตางู 

 ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศ นี้ 

  “ เจ้าหน้าที่ “ หมายความว่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว ใน โรงเรียนวัดหนองตางู 

  “ ทุจริต “ หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองและผู้อื่น 

  “ ประพฤติชอบ “ หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติกรรมที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือ ใช้อ านาจ
ต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือการกระท าอัน
เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติตามประมวลกฎหมายหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 

  “ การจัดซื้อจัดจ้าง “ หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือ โดยนิติกรรมอ่ืนใด 

  “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดโรงเรียนวัดหนองตางู 



  “การตอบสนองข้อร้องเรียน” หมายความว่า การด าเนินการ การตรวจสอบ การแวงหา
ข้อเท็จจริง หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือ
ความก้าวหน้าการด าเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

  ทั้งนี้ กรณีร้องเรียนไม่ระบุชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองจะพิจารณาการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนสิ้นสุดทันที มิน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงหรืออ่ืนๆตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดการร้องเรียน 

  ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   ๓.๑.๑ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องฯได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงเรียนวัดหนองตางูในเรื่องดังต่อไปนี้ 

   (๑) การกระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

   (๒) การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

   (๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

   (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

   (๕) การท านอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

   ๓.๑.๒ เรื่องท่ีน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลจริง มิใช่ลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง
หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน โดยขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน 

  ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องใช้ภาษาสุภาพพร้อมระบุข้อมูลที่ชัดเจนดังนี้ 

   ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ผู้ร้องเรียน 

   ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

   ๓.๒.๓ การกระท าที่เป็นมูลเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๒.๔ ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 

   ๓.๒.๕ ระบุ วัน เดือน ปี 

   ๓.๒.๖ ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

  ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะพิจารณาเฉพาะรายระบุพยานหลักฐาน
ชัดแจ้งเท่านั้น 

  ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา 



   ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 

   ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 

   ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

  ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน 

   ๓.๕.๑ ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่งานวินัยและนิติกร กลุ่มงานบริหารบุคคล 
โรงเรียนวัดหนองตางู 

   ๓.๕.๒ ทาง Line ของคณะครู และ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ๓.๕.๓ ทาง FACEBOOK 

 ข้อ ๔  กระบวนการพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียน 

  ๔.๑ ให้กลุ่มงานบุคคล เป็นฝ่ายรับการร้องเรียน 

  ๔.๒ เมื่อได้รับการร้องเรียนให้ฝ่ายบุคคลรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ หัวหน้างานฯ และ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ตามล าดับ ในกรณีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

  ๔.๓ กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ 
มอบหมายผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 

  ๔.๔ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยด าเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท าความเห็น
เสนอหัวหน้าส่วนราชการว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเกิดข้ึน
หรือไม่ ละเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
โรงเรียนสั่งยุติเรื่อง 

  ๔.๕ ในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จริงให้ด าเนินการในทางลับ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

  ๔.๖ ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสิบสวนและรายงานผลการสืบสวนต่อผู้
อ านวยโรงเรียน ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  ๔.๗ เมื่อการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้มีการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลภายใน
ระยะเวลาสามสิบวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้ 

  ๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียนวัดหนอง
ตาง ูให้ด าเนินการดังนี้ 



       (๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุชื่อ
หน่วยงานนั้น และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 

       (๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 

 ข้อ ๕ การรายงานผลและการก ากับติดตามเรื่องร้องเรียน 

  ๕.๑ ให้มีการรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยรายงานการด าเนินงานเป็นภาคเรียน และให้
รายงานตามก าหนดเลาดังนี้ 

  ภาคเรียนที่ ๑ ผลการด าเนินงานเดือน พฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี 

          รายงานภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม  

  ภาคเรียนที่ ๒ ผลการด าเนินงานเดือน ตุลาคมคม – เมษายนของทุกปี 

          รายงานภายใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคมคม  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

       (นายสุชาติ  เอกปัชชา) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 

 

  

 

 


