
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 ครูกล่าววาจาไม่สุภาพ ส่งผลให้
นักเรียนอับอายไม่อยากมา
โรงเรียน 

1   1     นักเรียน
กล่าวหาครู 
เพราะไม่
อยากมา
โรงเรียน 

2           
3           
 

 

 

 



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 ครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมี
หลักฐานจากคลิปวิดิโอที่มีการ
เผยแพร่ 

1    ผิดวินัย 
แต่ไม่ขั้น
ลงโทษ
ทางวินัย 

  ทำทัณฑ์
บนเป็น
หนังสือ 

 

2           
3           
 

 

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 

  



ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สรุปข้อมูลการร้องเรียน/ กล่าวหาเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  

เดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ประเภทการร้องเรียน/ข้อกล่าวหา จำนวน (ราย) ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างสอบ อยู่ระหว่าง ยุติเรื่อง ลงโทษ ลงโทษ ลงโทษ อ่ืนๆ 

ข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ไม่มีมูล ทางวินัย ทางแพ่ง อาญา (ว่ากล่าว/
ตักเตือน/
ภาคทัณฑ์) 

1 - ไม่มีการร้องเรียน -          
2           
3           

 


