
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
เรื่อง มาตรการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทจุริต 

………………………………………… 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้การด าเนินการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรมการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทางมาตรการ
กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต" 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
"ข้อร้องเรียน" หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน 

ทุ่งฟ้าวิทยาคม  กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นครปฏิบัติหน้าท่ีและ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี "ทุจริต" 
หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

"ประพฤติมิชอบ" หมายความถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในต าแหน่หรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี อันเป็นการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบ ค าส่ัง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุง่หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน 
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินี้ เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ 
ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

"ผู้ร้องเรียน" หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมาติดต่อยัง 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้ข้อเสนอแนะ/การ
ให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/กรร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระท าตามท่ี
ร้องเรียน 

"เจ้าหน้าท่ี" หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีช่ือเรียก 
อย่างอื่นในโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

"ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน" หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น  
ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์ 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ในเรื่องต่อไปนี ้



(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
(๕) กระท าการนอกเหนือ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายท่ี 

สร้างความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๒. ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓.๒.๓ การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่การร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือ 

พฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว 
๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๕ ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน 
๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยาน 

บุคคล(ถ้ามี) เป็นต้น 
๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ 

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔ กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสอบถามและ 

บันทึก ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ 
๓.๖ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 

๓.๖.๑ ขอร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
ข้อ ๔ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรี่อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
๔.๒ ทางโทรศัพท์ โทร. 055-๐๓๐-2๕๕ 
๔.๓ ทาง e-mail :: Mythungfa@hotmail.com 
๔.๔ ทางเว็บไซต์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม : https://www.thungfa.ac.th 

ข้อ ๕ การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
๕.๑ เมื่อโงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณา 

จ าแนกเรื่องส่งไปกลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนเพื่อด าเนนิการภายใน ๓ วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งด าเนินการเบ้ืองตนให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 

๕.๒ กรณีกลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนท่ีได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงาน 
ท่ีถูกร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่
วันท่ี ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้น 
 
 



๕.๓ ให้กลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะได้ข้อยุติและให้ 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนท่ีอยู่ในการด าเนินการของกลุ่มงานกถูกร้องเรยีนอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้ข้อยุติ 

๕.๔ เมื่อกลุ่มงานท่ีถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้วแจงผลการ 
ด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังโรงเรียนทุ่ง
ฟ้าวิทยาคม ทราบภายใน ๑๕ วันทาการ นับต้ังแต่วันท่ีได้แจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียน 

๕.๕ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม มีหน้าท่ีจัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ  
๖ เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปิ้งบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม และหน่วยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
      ว่าท่ี ร.ต. 

(อาคม  มาจันทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 


