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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

................................................ 
 
 1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   1.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ร้อง 
    (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   1.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื ่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  1.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   1.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   1.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   1.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั ้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 
   1.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
   1.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   1.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   1.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  1.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  1.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   1.4.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีมูลความจริง หรือเพ่ือกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
   1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2 
  1.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   1.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
   1.5.2 ร้องเรียนทางจดหมาย ส่งมาที่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
   1.5.3 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ http://iccs.ac.th/corrupt.php 
   1.5.4 ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 0 2280 0091 – 6   
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 2. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 
  2.1 ให้กลุ ่มงานกฎหมายทำหน้าที ่หลักในการรับเรื ่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
  2.2 เมื ่อได้ร ับเรื ่องร ้องเร ียนให้กลุ ่มงานกฎหมายรวบรวมข้อมูลการร้องเร ียนเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบัน ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดใน  
แนวปฏิบัตินี้ 
  2.3 กรณีผู้อำนวยการสถาบัน เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กลุ่มงานกฎหมายดำเนินการตามคำสั่งนั้น 
  2.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที ่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสถาบัน ว่ามีเหตุกระทำทุจริตและประพฤติมิช อบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ
ผู้อำนวยการสถาบัน เพ่ือสั่งยุติเรื่อง แต่หากเป็นกรณีมีมูลตามข้อร้องเรียนหรือกล่าวหา ให้ผู้อำนวยการสถาบัน
ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต่อไป  
  2.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  2.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการสถาบัน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ  
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการสถาบัน โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 
  2.7 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้กลุ่มงานกฎหมายแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
  2.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ให้ดำเนินการดังนี้ 
   2.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   2.8.2 ส่งเรื ่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู ้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน 
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กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ในสังกัดของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานกฎหมายรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้อำนวยการสถาบัน 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ข้อร้องเรียน 

เรื่องภายในสังกัด
สถาบันหรือไม่ 

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

แจ้งผลการดำเนินการเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เสนอผู้อำนวยการสถาบันพิจารณา 

ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ผลการสอบสวน/
พิจารณา 
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คำขอร้องเรียน 

เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

 

ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน............................................................................เบอร์โทรศัพท์................... ....................... 

ที่อยู่.......................................................................................................................................................... ............. 

ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน....................................................................... สังกัด............ .......................................... 

ตำแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้......................................................... ... 

.................................................................................... ..........................................................................................  

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน.................................................................................................... .................................. 

.................................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................... .....................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูร้อ้งเรียน 

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

วนัท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ........... 
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คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 

 1.1 ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 

 1.2 ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 

 1.3 บรรยายการกระทำท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

  1) การกระทำท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

  2) มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร 

  3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้สถาบัน
สามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้  
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการตรวจสอบข้อมูลการทุจริตของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองและ
รักษาความลับ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และ
เก็บรักษาข้อมูลของผู ้ร ้องเรียน และผู ้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะดำเนินการ 
อย่างระมัดระวังเท่าที ่จำเป็นเพื ่อประโยชน์ในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  
และผลกระทบต่อผู ้ร้องเรียน ผู ้แจ้งเบาะแส หรือผู ้ที ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล และบุคคล 
ที่เก่ียวข้องเป็นสำคัญ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล 
ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

 (2) ผู ้ร ้องเรียน ผู ้แจ้งเบาะแสและผู ้ท ี ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหรือให้ข ้อมูล  
โดยสุจริต จะไม่ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่ทำให้ได้รับผลกระทบ
หรือไม่ปลอดภัย เช่น การข่มขู่ การคุกคาม การหน่วงเหนี่ยว การรบกวนการทำงาน หรือการกระทำที่เป็น 
การกลั่นแกล้งหรือทำให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

 (3) ในกรณีที ่ผู ้ร ้องเรียน ผู ้แจ้งเบาะแสหรือผู ้ที ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล เชื ่อว่า
ตนเอง ถูกข่มขู่ คุกคาม หน่วงเหนี่ยว รบกวนการทำงาน หรือการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้ ง หรือทำให้ได้รับ
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
โดยทันที ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลสามารถร้องขอให้
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดมาตรการคุ้มครองใด ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ 
       

 


