
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรศัพท ์

1) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
2) สอบถามเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหาที่เกิดข้ึน 
3) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กล่าวหาผู้อ่ืนจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้

รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย์ก็ได้ 
4) พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ถ้าด าเนินการ

ได้โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันที  หากได้รับค าตอบจาก
หน่วยงานและสามารถแจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันท ี

5) ถ้าเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ทันที 
ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงานทาง
โทรสาร หรือ E-mail ได ้

6) ถ้ าผู้ ร้ อง พูดด้ วยอารมณ์รุนแรงควรรับ ฟัง ให้ จบก่อนแล้ วจึ งชี้ แจงว่ า ได้ประสานงาน 
อย่างสุดความสามารถแล้วบอกเหตุผลว่า ท าไมเรื่องร้องเรียนจึงไม่ได้รับการด าเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการ 
หรืออาจถามเพ่ิมเติมว่า ผู้ร้องมีความเดือดร้อนด้านอ่ืนที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลืออีกหรือไม่ 

 
  1.2 เรื่องร้องเรียนทางโทรสาร  

1. เจ้าหน้าที่รับโทรสารจากหมายเลข 055-706518 และตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนให้ละเอียดและ
ครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าที่น าโทรสารข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอผู้อ านวยการกองกลาง
พิจารณา 
 3. ผู้อ านวยการกองกลาง ด าเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของมหาวิทยาลัย 

 
  1.3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางไปรษณีย์ 

1) เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการร้องเรียนการทุจริตโดยละเอียด 

2) สรุปประเด็นการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

3) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือการ   
เอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 
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4) เรื่องร้องเรียนการทุจริตกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก ่
ผู้ร้องและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และ ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 

5) เรื่องร้องเรียนการทุจริตกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็น
อันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็น
การกล่าวหาในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งส าเนาค าร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา
“ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 

6) เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มา
ด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริงเพราะบางครั้งอาจ
มีการแอบอ้างชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่า 
ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการสนทนา 

  
  1.4 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น  

ผู้ ร้องเรียนการทุจริตจะด า เนินการโดยใส่ ในตู้ รับ ฟังแสดงความคิดเห็น โดยไม่ประสงค์ 
แสดงตัวให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ถูกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทราบ และจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
เปิดกล่องตู้รับฟังความคิดเห็นเป็นประจ าทุกเดือนและน าเสนอผู้บริหาร 
 
  1.5 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตนเอง  

ผู้ร้องเรียนการทุจริตติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองด้วยวาจา เพ่ือต้องการจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
 
  1.6  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ทางเว็บไซต ์(สายตรงอธิการบดี) 
www.kpru.ac.th 

1)  ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืนโดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐาน
อ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 ให้งดด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว 

2)  ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ .ศ.2541 แต่เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น ขอถนน แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

3)  ผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน แต่เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นการกล่าวหาผู้อ่ืน โดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถด าเนินการได้ ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องเพ่ือขอ
ข้อมูลผู้ร้องหรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4)  ผู้ร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ 
เมื่อพิจาณาค าร้องแล้วเห็นว่า สามารถด าเนินการได้ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอทราบ
ข้อเท็จจริงต่อไป 

5)  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใดเป็นประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์
หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถน ามาตอบผู้ร้องได้โดยตรง โดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพิจารณาด าเนินการอีกครั้ง 
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ทัง้นี้ เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1.1 – 1.6 ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ 

ต้องปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย 
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
2. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1) หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  

     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

    (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

    (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

    (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือ ขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    2) เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย 

แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

    ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

   2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือเมล์ติดต่อกลับ 

    2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

    2.3 การกระท าท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน 

      2.3.1  ค าขอของผู้ร้องเรียน 

      2.3.2  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 

       2.3.3  ระบุวัน เดือน ปี 

      2.3.4  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

  3) กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ        

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น เป็นจดหมายคุ้มครองไม่ระบุ

ตัวตน 
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  4) เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

    4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 

    4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 

    4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.3 

   5) กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 

    5.1 ให้กองกลาง ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
     5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มี

ลักษณะตามที่ก าหนดในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนี้ 

    5.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  

ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์

ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

    5.4 กรณีท่ีผู้บังคับบัญชา เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้นิติการด าเนินการตามสิ่งนั้น 

    5.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง

ที่เก่ียวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้

ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอมหาวิทยาลัยว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติชอบ

เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความคิดเห็นต่อ

มหาวิทยาลัย แลยุติเรื่อง 

   5.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่

ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

   5.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อมหาวิทยาลัย ภายใน

สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ  

อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อมหาวิทยาลัย  

   5.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในหนึ่ง 

ถึงสองวันเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
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   5.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจพิจารณาของมหาวิทยาลัยให้

ด าเนินการดังนี้ 

    5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน

ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

    5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรียนการทุจริต 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทราบ เพ่ือความสะดวกในการ 

ประสานงานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ /การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง 
ต่าง ๆ ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริต

และประพฤติมิชอบ              

เพ่ือประสานงานหาแนว

ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 

โทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กองกลาง/ทุกหน่วยงาน 

โทรสาร ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กลุ่มงานธุรการ 

ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

ตู้รับฟังความคิดเห็น ทุกเดือน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กองกลาง/ทุกหน่วยงาน 

Web site            

(สายตรง) 

ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กลุ่มงานเลขานุการ 

ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 – 2 วันท าการ กองกลาง/ทุกหน่วยงาน 
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4. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ความรับผิดตามกฎหมายอาญา 

  ก. ประมวลกฎหมายอาญา 

   การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด

โดยกระท าการทุจริตจากการปฏิบัติงานของตน ถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา 157  

   มาตรา 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

  ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 103 และ 103/1  

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ ข้อห้ามในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐไว้

อย่างชัดเจน และหากไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  

ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งโทษทางอาญาของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้นจะก าหนดโทษไว้สูง

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข็ดหลาบและไม่กล้าด าเนินการใดๆอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  

   มาตรา 103/1 “บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต

ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล

กฎหมายอาญาด้วย” 
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 แบบค าร้องเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (ด้วยตนเอง)   (แบบค าร้องเรียน ๑) 
 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ. .................. 

 
เรื่อง....................................................................................................................... ...................... 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

   ข้าพเจ้า........................................................................ อยู่บา้นเลขท่ี............หมู่ที่........... .............. 
ต าบล.................................อ าเภอ..........................จังหวัด............................เบอร์โทรศัพท์ ......................... 
อาชีพ..................................ต าแหน่ง.............................................................ถือบัตร........... ......................... 
เลขที่...................................ออกโดย.............................วันออกบัตร......................วันหมดอายุ.................... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................... 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ 
ทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
  ๑. ....................................................................................จ านวน...................ชุด  
  ๒. ....................................................................................จ านวน...................ชุด  
  ๓. ....................................................................................จ านวน...................ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

    (ลงชื่อ)....................................................... 
      (.................................................................) 
             ผู้ร้องเรียน 
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    แบบค าร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ (โทรศัพท์) (แบบค าร้องเรียน ๒) 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         วันที่..............เดือน......................พ.ศ. .................. 
 
เรื่อง....................................................................................................................... ...................... 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

   ข้าพเจ้า........................................................................ อยู่บา้นเลขท่ี............หมู่ที่........... .............. 
ต าบล.................................อ าเภอ..........................จังหวัด............................เบอร์โทรศัพท์ ......................... 
อาชีพ..................................ต าแหน่ง............................................................................................................  
มีความประสงค์ขอร้องเรียน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
โดยขออ้าง.......................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................... ...................................................................................
................................................................................................................เป็นพยานหลักฐ านประกอบ 

 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน ตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว
ว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     
    (ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 

      (..............................................................................) 
     วันที่..........เดือน.............................พ.ศ................... 
     เวลา........................................................................ 
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          (ตอบข้อร้องเรียน ๑) 

ที่ อว. ๐๖๑๕/                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

         อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐00                            

                                           วันที่..........เดอืน...........พ.ศ……………… 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน    ......................................................................... 

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง (   ) หนังสือร้องเรียน 

ทางไปรษณีย์ (   )  ด้วยตนเอง  (    ) ทางโทรศัพท์ (     ) Web Site สายตรงอธิการบดี (    )  อ่ืน ๆ ................ 

ลงวันที่.................................เกี่ยวกับเรื่อง..............................................................................................................นั้น 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนลงรับหนังสือ เลขรับที่......................ลงวันที่.......................................และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า 

   (    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และได้มอบหมายให้

...............................................เป็นหน่วยตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการ 

   (    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และได้จัดส่งเรื่องให้...................................

เบอร์โทรศัพท์..............................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้  ท่านสามารถ

ติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

   (    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

ตามกฎหมาย.......................................จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ 

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

          ต าแหน่ง............................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

โทร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๓ 

“ราชภัฏ รวมพลัง ยับย้ัง ทุจริต”     
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          (ตอบข้อร้องเรียน ๒) 

ที่ อว. ๐๖๑๕/                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

         อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

                                                                             

                                           วันที่..........เดอืน...........พ.ศ……………… 

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน    .........................................................................  

อ้างถึง หนังสือ...................ที่..............ลงวันที่.................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย........................................................................... 
   
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของท่านตามที่ท่านได้ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกีย่วข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง สรุปว่า 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
.......................................................................ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

      ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                        ต าแหน่ง............................................... 

ส านักงานอธิการบดี 

โทร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๓ 

“ราชภัฏ รวมพลัง ยับย้ัง ทุจริต”     


