
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์
เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

………………………………………… 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ มีมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร 

ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับ เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพและตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐวำงแนวทำงมำตรกำร
กลไกหรือระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรกจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
มำตรกำร และแนวทำง กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ "ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ เรื่อง มำตรกำรจัดกำรเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต" 

ข้อ ๒ บทนิยำมในประกำศนี้ 
"ข้อร้องเรียน" หมำยควำมถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ในโรงเรียน 

หนองปลำหมอวิทยำคม  กระท ำกำรทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นควรปฏิบัติหน้ำที่และ กำรประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ "ทุจริต" หมำยควำมถึง กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

"ประพฤติมิชอบ" หมำยควำมถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน 
รำชกำร ไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินี้ เป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้หมำยควำมถึงกำร 
ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 

"ผู้ร้องเรียน" หมำยควำมถึง ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มำติดต่อยัง 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ กำรให้ข้อเสนอแนะ/
กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย จำกกำรกระท ำตำมท่ี
ร้องเรียน 

"เจ้ำหน้ำที่" หมำยควำมถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีชื่อเรียก 
อย่ำงอ่ืนในโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

"ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน" หมำยควำมถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น  
ติดต่อด้วยตนเองทำงโทรศัพท์ ทำงโทรสำร ทำงกล่องรับควำมคิดเห็น และทำงเว็บไซต์ 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรำยละเอียดในกำรร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน 

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือ 
เสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ในเรื่องต่อไปนี้ 



(๑) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
(๒) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
(ค) ละเลยหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
(๕) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ 

สร้ำงควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

๓.6.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๓.6.๒. ชื่อหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
๓.๒.๓ กำรกระท ำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือพฤติกำรณ์ ตำมสมควรเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำดังกล่ำว 
๓.๒.๔ ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๕ ลำยมือชื่อผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน 
๓.๒.๗ เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ พยำน 

บุคคล(ถ้ำมี) เป็นต้น 
๓.๓ กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุ 

หลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
๓.๔ กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวำจำหรือทำงโทรศัพท์ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสอบถำมและบันทึกข้อมูล

ดังกล่ำวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท ำเป็นหนังสือส่งมำยัง โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นควำมลับ 
๓.๖ เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 

๓.๖.๑ ขอร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ ๓.๒ 
ข้อ ๔ ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อควำมร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 

๔.๑ ส่งข้อร้องเรียน หรอืร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
๔.๒ ทำงโทรศัพท์ โทร. 055-682-538 
๔.๓ ทำง e-mail :: socho1991@hotmail.com 
๔.๔ ทำงเว็บไซตโ์รงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ : https://www.ssr.ac.th 

ข้อ ๕ กำรด ำเนินงำน ติดตำม และรำยงำน 
๕.๑ เมื่อโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ รับข้อร้องเรียนจำกผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจำรณำ 

จ ำแนกเรื่องส่งไปกลุ่มงำนที่ถูกร้องเรียนเพ่ือด ำเนินกำรภำยใน ๓ วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งด ำเนินกำรเบื้องตนให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแล้วแต่กรณี 

๕.๒ กรณีกลุ่มงำนที่ถูกร้องเรียนที่ได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจำกผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงำน 
ที่ถูกร้องเรียนส ำเนำแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว ไปยังโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ทรำบภำยใน ๑๕ วันท ำกำร นับ
แต่วันที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวนั้น 
 
 



๕.๓ ให้กลุ่มงำนที่ถูกร้องเรียนรีบด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียน จนกว่ำจะได้ข้อยุติและให้ 
โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ เร่งรัดและติดตำมข้อร้องเรียนที่อยู่ในกำรด ำเนินกำรของกลุ่มงำนกถูกร้องเรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 

๕.๔ เมื่อกลุ่มงำนที่ถูกร้องเรียนได้ด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้วแจ้งผลกำร 
ด ำเนินกำรไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส ำเนำแจ้งผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไปยังโรงเรียน  
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ทรำบภำยใน ๑๕ วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งผลกำรด ำเนินกำรไปยังผู้ร้องเรียน 

๕.๕ โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ มีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ  
๖ เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปิ้งบประมำณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ และหน่วยงำนอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ ๑0 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นำยมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 


