
 
  
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

------------------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ที่
เก่ียวข้องกับการบริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ  หรือ
จาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการ ที่
เก่ียวข้องได้  

เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริตเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถ 
ให้บริหารประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ด้วยความ
รวดเร็วเป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้  
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โรงเรียน
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)”  
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงปฏิบัติงานให้โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  
ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง  
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  
การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบ และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุ
ชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่



การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งเตือน ดาเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไป  
การจัดการข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะ 
/ ข้อคิดเห็น / ค าชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล  
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์ / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย / การร้องขอข้อมูล  
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / 
ติดตามทางโทรศัพท์ / ทางโทรสาร / E-mail / ไปรษณีย์  
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียน  

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
     (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
     (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหาย 

แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ 

ตามสมควรเก่ียวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน  
3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล  

(ถ้ามี) เป็นต้น  
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี

แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและบันทึกข้อมูล

ดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังกลุ่มงานบริหารทั่วไป  



3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  
3.6 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา  

3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอ  
3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  

3.7 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
3.7.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือตู้กล่องรับ 

จดหมายร้องเรียน / ร้องทุกข์ ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)  
3.7.2 ร้องเรียนผ่านอีเมล์ที่ E-mail.:watchaichanasongkrkamschool@gmail.com 
3.7.3 ทางโทรศัพท์ 02 221 3879  
3.7.4 ทางจดหมายไปรษณีย์ส่งถึง โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 83/1 ถนนมหาจักร  

แขวงสัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100  
ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาดาเนินการ  

4.1 ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  
4.2 เม่ือได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ใน

กรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้  
4.3 กรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เห็นสมควรให้แต่งต้ังคระกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มบริหารทั่วไป ด าเนินการตามคาสั่งนี้  
4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง ที่เก่ียวข้อง 

และพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งความเห็นเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ว่ามีการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ
ความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) และยุติเรื่อง  

4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะ
สงคราม(วัดตึก)ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผล ความจ าเป็นคณะกรรมการฯอาจเสนอขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เพ่ือพิจารณา  

4.7 เม่ือมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  

4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัด
ตึก) ให้ด าเนินการดังนี้  

4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ 
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน  

4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง ต่อข้อ
ร้องเรียน  
ข้อ 5 การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน  



5.1 เม่ือกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้
ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือด าเนินการภายใน 3 วันทาการ 
นับต้ังแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบแล้วแต่
กรณี  

5.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
ส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มบริหารทั่วไปทราบภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวนั้น  

5.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบดาเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้กลุ่มกฎหมาย
และคดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  

5.4 เม่ือหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว แจ้งผลการดาเนินการ
ไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการดาเนินการดังกล่าว ไปยังกลุ่มบริหารทั่วไป
ทราบภายใน 15 วันทาการ นับต้ังแต่วันที่ได้แจ้งผลการดาเนินการไปยังผู้ร้องเรียน  

5.5 ให้กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่จัดท ารายงานเก่ียวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องต่อไป  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

    (นางสาววาณี   คมข า) 
   ครูช านาญการรักษาราชการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 


