
 
 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนอุทัย  
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการและ

เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
---------------------------------------------- 

  โรงเรียนอุทัยให้ความสำคัญกับคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกบัความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) 
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
  เพ่ือให้การดำเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหาร 
ราชการโรงเรียนอุทัยสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบั ติตามข้อบังคับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า ด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) และนโยบายที่ เกี่ยวข้องให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล ต่อหน่วยงาน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธกีาร และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกับการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้น ดังนี้  
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศโรงเรียนอุทัย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอนวิธีการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่อง
รอ้งเรียนการทจุรติของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน  
  ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ “เจา้หน้าที”่ หมายความว่า ขา้ราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ และพนักงานจ้าง เหมาบริการ ลูกจา้งชั่วคราว ในสังกัดโรงเรียนอุทัย  

 /“ทุจรติ”...  



   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ
ตนเอง หรือผู้อ่ืน  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ใน
ตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ 
ประมาทเลินเล่ออย่างแรงในหน้าทีดั่งกล่าวด้วย  
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทีไ่ม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มี 
กฎหมาย ระเบยีบ แบบแผนของทางราชการที่เกีย่วขอ้งได้กำหนดไว้  
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ 
หรือที่อยู่หริอหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำ
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและ 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
   ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
    ๓.๑.๑ เรื่องทีจ่ะนำมารอ้งเรียนต้องเป็นเรื่องทีผู่้ร้องเรียนได้รบัความ
เดอืดร้อนหรือ เสียหาย อนัเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (๑) กระทำการทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ  
     (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าทีร่าชการ  
     (๓) ละเลยหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
     (๔) ปฏิบัติหนา้ทีล่่าช้าเกนิสมควร  
     (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าทีห่รอืขดั หรือไมถู่กต้องตาม
          กฎหมาย  
    ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่
สร้าง ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมทีป่รากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
   ๓.๒ ขอร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและตอ้งระบุข้อมลูต่อไปนี้  
    ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ หรอือีเมล 
ติดต่อกลับ  

    ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    ๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนเพือ่ดำเนินการสบสวน สอบสวน  

/๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน….  

     

     



๓.๒.๔ คำขอของผู้รอ้งเรียน  

    ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้รอ้งเรียน  
    ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
    ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุหรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  

   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐาน กรณแีวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเทา่นั้น  
   ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รบัพจิารณา  

 ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิไดท้ำเป็นหนังสือ  
 ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไมร่ะบพุยาน หรือหลักฐานทีเ่พียงพอ  
 ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไมมี่รายการตามข้อ ๓.๒  

   ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้รอ้งเรียนสามารถส่งขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
    ๓.๕.๑ ทางจดหมายถงึผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย  
    ๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนอุทัย 
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210 

  ๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ 081-9484213 (นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค) 
  3.5.4 ทาง http://www.uts.ac.th/them1/index.php 

  ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา  
๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 

ตามลำดับในกรณเีป็นลักษณะบัตรสนเท่หใ์ห้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้  
๔.๒ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้ เจ้าหน้าที่  

แนะนำให้ผู้รอ้งเรียนแกไ้ขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าขอ้ทีไ่มส่มบูรณค์รบถว้นนั้นเป็นกรณีทีไ่มอ่าจ
แก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคบับัญชาตามลำดับชั้นเพ่ือดำเนินการ
ต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถ
กระทำได ้ 

๔.๓ กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มี
หน้าที่รวบรวมข้อเท็จที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่
เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ว่ามี
การกระทำ ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูล
ทีค่วรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย และยติุเรื่อง  

๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้ 
เจ้าหน้าทีผู่้ถูกกล่าวหาพสิูจนข้์อเทจ็จรงิอย่างเปน็ธรรม  

๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุทัย ภายในสี่สิบห้าวันทำการนบัตั้งแตว่ันทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ หากมีเหตุผลความจำเป็นทีมิ่อาจหลีกเลีย่ง
ได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาไม่เกินสองครัง้ ครั้งละไมเ่กนิสิบห้าวันทำการ  

/๔.๖ เมื่อมีการ…. 



๔.๖ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ที่
ไดร้บัมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย แจ้งใหผู้้รอ้งเรียนทราบ เว้นแตก่รณีทีผู่้รอ้งเรียนไมใ่ห้ข้อมลูที่
สามารถตดิต่อกลับไปยงัผู้รอ้งเรียนได ้ 

๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของโรงเรียน 
อุทัย ให้ดำเนินการดงันี้  

๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ 
รอ้งเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถอืเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้รอ้งเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ 
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน 

 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั  
 

   ประกาศ ณ วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

               
(นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค)  

           ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย 
 


