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คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
................................. 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนล ำปำงกัลยำณีให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส รวมทั้งกำร
รณรงค์และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐซึ่งได้มีกำร
ก ำหนดมำตรกำร ปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และกำรด ำเนินกำรส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้ำหน้ำท่ี ของโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี โดยมีเป้ำหมำย 
คือ เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลผู้ปกครองและประชำชนท่ัวไปได้รับ
บริกำรท่ีดี มีควำมพึงพอใจ เช่ือมั่นและศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบสำมำรถน ำ ไปใช้เป็นกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนของกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตำม
ขั้นตอนและสอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมำย ท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
 3. เพื่อเป็นกำรแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งสำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ท่ีเข้ำมำปฏิบัติงำนใน
ภำยหลังได้ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรสำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรท่ีมีอยู่และสำมำรถพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ัง สำมำรถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก ได้ทรำบเพื่อนน ำไปสู่
กำรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท้ังนี้เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
 4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล 

หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่
 1. เรื่องท่ีจะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย อันเนื่องมำจำก
เจ้ำหน้ำท่ี ในเรื่องดังต่อไปนี ้
  (1.1) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำท่ีรำชกำร 
  (1.2) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร 
  (1.3) ละเลยหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (1.4) ปฏิบัติหน้ำท่ีล่ำช้ำเกินสมควร 
  (1.5) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 2. เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำย แก่บุคคลท่ีขำด
หลักฐำนแวดล้อมท่ีปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
  
 



3 
  

 

3. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  (3.1) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  (3.2) ช่ือหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
  (3.3) กำรกระท ำท้ังหลำยท่ีเป็นเหตุแห่งกำรร้องเรยีน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ตำม
สมควรเกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำวหรือแจ้งช่องทำงเบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน เพื่อด ำเนินกำร
สืบสวนสอบสวน 
  (3.4) ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
  (3.5) ลำยมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
  (3.6) ระบุวัน เดือน ป ี
  (3.7) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
 4. กรณีกำรร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยท่ีระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อม
ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
 5. เรื่องร้องเรียนท่ีอำจไม่รับพิจำรณำ 
  (5.1) ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท ำเป็นหนังสือ 
  (5.2) ข้อร้องเรียนท่ีไมร่ะบุพยำนหรือหลักฐำนท่ีเพียงพอ 
  (5.3) ข้อร้องเรียนท่ีไม่มรีำยกำรตำมข้อ 3 
 6. ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
  (6.1) ส่งข้อร้องเรียนหรอืร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี  224             
ถ.พหลโยธิน ต ำบลสวนดอก อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 52100 ติดต่อโทร : 054-019664 ระบบอัตโนมัติ 0 
โทรสำร : 054-224389   

(6.2) ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนท่ี http://lks.ac.th/ 
  (6.3) ร้องเรียนไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 1. ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มกฎหมำยและคดี รวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ล ำปำงกัลยำณี ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจำรณำเฉพำะรำยท่ีระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
 3. กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมำยให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีด ำเนินกำรตำมค ำส่ังนั้น 
 4. ให้คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้ำท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง และพิจำรณำ
ไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมท้ัง
ท ำควำมเห็นเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนว่ำมีกำรกระท ำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นกำรกระท ำ
ผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำให้เสนอควำมเห็นต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณีเพื่อ
พิจำรณำส่ังยุติเรื่อง 
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 5. ในกำรพิจำรณำไต่สวนให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับ และต้องเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำท่ี ผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม 
 6. ให้คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง รำยงำนผลกำรสืบสวนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
 7. เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด ให้กลุ่มกฎหมำยและคดีแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 
15 วันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่ กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
 8. ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของโรงเรียนให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  (8.1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึงช่ือ
หน่วยงำนนั้นๆ ถือเป็นกำรส้ินสุดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน และ 
  (8.2) แจ้งไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมช้ีแจงเหตุผล และผลกำรด ำเนินงำน โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
กระบวนกำร ซึ่งถือเป็นกำรส้ินสุดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต หน่วยงำนต้องปกปิดช่ือ
ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้
เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้นท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ดังกล่ำวได้ท้ังนี้ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้ำท่ีเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน และ
เอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง 
เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือต่อเจ้ำหน้ำท่ี ผู้มีอ ำนำจส่ังให้เปิดเผยข้อมูลตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 
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แบบฟอร์มการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน 
 

วันท่ี ........... เดือน ....................................... พ.ศ. ...................... 
ข้ำพเจ้ำ ..................................................................................................................................... 

ต ำแหน่ง .............................................. สังกัด ............................................................................................................ 
หมำยเลขบัตรประชำชน ............................................................................................................................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี .............. หมู่ท่ี .............. ถนน ................ ต ำบล ......................... อ ำเภอ ............................................. 
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... หมำยเลขโทรศัพท์ ................................................ 
มีควำมประสงค์จะร้องเรียนเรื่อง................................................................................................................................. 
 ข้อควำม........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
มีเอกสำรแนบ จ ำนวน ............. แผ่น 

 
(ลงช่ือ) .......................................................... 

(............................................................) 
 

ผู้ร้องเรียน 
 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ) .......................................................... 

(............................................................) 
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับเรื่องร้องเรียน 

 
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
(ลงช่ือ) .......................................................... 

(............................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 


