
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 
เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน    
 

------------------------------ 
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมใหความสําคัญกับคําส่ัง คณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลง 

วันท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหทุกสวน 

ราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในสวน 

ราชการและหนวยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ 

แหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คูมือการ 

ปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวา ดวยจรรยาบรรณ ขาราชการสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๒๒ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได และตามคูมือการ ประเมิน คุณธรรม

และความโปรงใสใน การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อใหการดําเนินการมาตรการการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สอดคลองกับคําส่ังคณะ

รักษาความสงบ แหงชาติ ท่ี ๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งไดแถลงตอ

สภานิติ บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบาย เกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได และตาม 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) และนโยบายท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไป ดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผล 

ตอหนวยงาน จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนด ข้ันตอน วิธีการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

กับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานข้ึน ดังนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง

รองเรียน การทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี ้ 



“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานจาง เหมา

บริการ ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  

“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น  

  “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการใน

ตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําส่ัง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวน

ราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึง

การ ประมาทเลินเลออยางแรงในหนาท่ีดังกลาวดวย  

  “ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมีธรรมาภิ

บาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

  “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบและนํา

เรื่องรองเรียนเขาสู กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบขอ

กฎหมายพรอมกับแจงใหผู รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินงาน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอรองเรียน

ไมไดระบุช่ือหรือท่ีอยูหรือ หมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลท่ีติดตอไดของผูรองเรียน จะพิจารณาการ

ตอบสนองส้ินสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียน เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี 

หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการ

รองเรยีน 

3.1 หลักเกณฑการรองเรียน  

3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปน เรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือ เสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในเรื่องดังตอไปนี้  

(1) กระทํา การทุจริตตอหนาท่ีราชการ  

(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ  

(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร  

(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัด หรือไมถูกตองตามกฎหมาย  

3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสราง ความ เสียหาย

แกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้  

  3.2.1 ช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล ติดตอกลับ  



  3.2.2 ช่ือหนวยงาน หรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน  

  3.2.3 การกระทํา ท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือ พฤติการณ

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาท่ีอยาง ชัดเจนเพื่อ

ดําเนินการสืบสวน สอบสวน  

3.2.4 คําขอของผูรองเรียน  

3.2.5 ลายมือช่ือของผูรองเรียน  

3.2.6 ระบุวัน เดือน ป  

3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถาม)ี  

3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณี

แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา  

3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ  

3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ     

3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2  

3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้  

3.5.1 ทางจดหมายถึงผูอํานวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  

3.5.2 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเอง ณ โรงเรียนเจียงทองพิยาคม  

3.5.3 ทางโทรศัพท 044-056583  

3.5.4 ทาง E-mail : jtschool2556@gmail.com 

ขอ 4 กระบวนการพิจารณา  

4.1 เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนใหรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับใน กรณีเปน

ลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในประกาศนี ้  

4.2 ถาเห็น วาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใด ๆ ใหเจาหนาท่ีแนะนําใหผู รองเรียน

แกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวาขอท่ีไมสมบูรณ ครบถวนนั้นเปนกรณีท่ีไมอาจแกไขใหถูกตองได 

หรือเปนขอรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให

บันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อดําเนินการตอไปและแจง ใหผู

รองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนเทาท่ีจะสามารถกระทําได  

4.3 กรณีท่ีผูอํานวยการโรงเรียน เห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  

หรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับแตงต้ัง

มีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหา ขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริง 

หรือไมเพียงใดโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังรายงานความเห็นเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน



เจียงทองพิทยาคม ว่ามีการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ 

หาก เปน็กรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และยุติเรื่อง  

4.4 ในการพิจารณาไต่สวนขอ้เท็จจริงให้ดําเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้ถูก

กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

 4.5 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อํานวยการโรงเรียน เจียงทอง 

พิทยาคม ภายในส่ีสิบห้าวันทําการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจําเป็นท่ีมิอาจ หลีกเล่ียงได้ 

คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการ ต่อผู้อํานวยการโรงเรียนโดยเสนอขอขยายระยะเวลา 

ไม่ เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกนิสิบห้าวันทําการ 

 4.6 เมื่อมีการดําเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งหรือกลุ่มงาน ท่ีได้รับ มอบหมาย 

จากผู้อํานวยการโรงเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ใหข้้อมูลท่ีสามารถ ติดต่อ กลับไป

ยังผู้ร้องเรียนได้ 

 4.7 ในกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนอือํานาจการพิจารณาของ โรงเรียนเจียงทองพิทยา

คม ให้ดําเนินการดังนี้  

4.7.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึง 

ช่ือหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน  

4.7.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้รอ้งเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไมไ่ด้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ี เกี่ยวข้อง 

โดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจงใหผู้้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง ต่อ ข้อ 

ร้องเรียน  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  

 

 

(นายธรรมนูญ  วิชาหา)  

ผู้อํานวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 



คําแนะนําการรองเรียน รองทุกข  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง รองเรียน รองทุกข 

หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงเรียน มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการแลผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนทราบกระบวนการ  

5. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขต  

1. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป  

1.1 สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรับบริการมีความประสงคของการขอรับบริการ  

1.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูรับบริการจาก

ศูนยบริการ  

1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย ขอ

อนุมัติ อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนจัดซื้อจัดจาง  

1.4 ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผู

ขอรับบริการ  

1.5 เจาหนาท่ีดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ  

- กรณีขออมุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือ 

สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน 15 

วัน  

- กรณีขอรองเรียนท่ัวไป เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษาการจัดซื้อจัดจางจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน 

เรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการถือวายุติ  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการ

ตองการ ทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสถานศึกษา หรือหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูพิจารณา

สงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน  



- กรณีขอรองเรียน รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาท่ีของโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จะใหขอมูลกับผูขอรับ 

บริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และ 

หัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน  

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

2.1 สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  

2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ

จากเจาหนาท่ี รับผิดชอบ  

2.3 แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อ

เสนอเรื่องใหกับ ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน พิจารณาความเห็น  

- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ / ท่ีปรึกษากฎหมายจะให ขอมูลกับผู 

ขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับบริการ ถือวายุติ  

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของโรงเรียน

เจียงทองพิทยาคมจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไวและหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ี เกี่ยวของ

ดําเนินการ ตอไป ภายใน 1-2 วัน  

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจางใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือ 

สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของหากไมไดการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน 15 วันให 

ติดตอกลับท่ีศูนยรองเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โทร 044-056583 

 

สถานต้ัง  

ต้ังอยู ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 99 หมู 1 ตําบลบานเจียง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

รับเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากปญหาการจัดซื้อจัดจางภายใน

โรงเรียน  
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