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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
***********************************

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เพื่ อ เป็ น กรอบหรื อ แนวทางในการปฏิบั ติง านด้านการรับเรื่องร้ องเรี ยนการทุ จริตผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ และ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 กาหนดแนวทางการปฏิบั ติร าชการ มุ่งให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ
ด าเนิ น งานที่ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต ามจรรยาบรรณ
การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริต
1) หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต
เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือ ขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2) เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือเมล์ติดต่อกลับ
2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน
2.3.1 คาขอของผู้ร้องเรียน
2.3.2 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
2.3.3 ระบุวัน เดือน ปี
2.3.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
3) กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
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4) เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.3
5) กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
5.1 ให้กองกลาง สานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนด
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรนี้
5.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนการทุจริตนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้
เจ้าหน้าที่แนะนาให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณี
ที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือผู้ร้องเรียนไม่
แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อดาเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทาได้
5.4 กรณีที่ผู้บังคับบัญชา เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้นิติการดาเนินการตามสิ่งนั้น
5.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอมหาวิทยาลัยว่ามีการกระทาทุจริตและประพฤติชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความคิดเห็นต่อ
มหาวิทยาลัย แลยุติเรื่อง
5.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
5.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อมหาวิทยาลัย
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการต่อมหาวิทยาลัย
5.8 เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
หนึ่งถึงสองวันเว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
5.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจพิจารณาของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการ
ดังนี้
5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนการทุจริต
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ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โทรศัพท์
โทรสาร

ผู้ร้องเรียน

ไปรษณีย์
ตู้รับฟังความคิดเห็น

งานบริหารงานทั่วไป
กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
โทรภายใน 1051/1052

ด้วยตนเอง
web site
(สายตรงผู้บริหาร)

(ดาเนินการภายใน 1-2 วัน)

ผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
โทรภายใน 1073
(ดาเนินการภายใน 1-2 วัน)

ผู้อานวยการกองกลางนาเสนอ
อธิการบดี/รองอธิการบดี
(ดาเนินการภายใน 1-3 วัน)

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

นิติกร
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดาเนินการภายใน 7 วัน)

มีมูล

ตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง
(ภายใน 7 วัน)

ไม่มมี ูล
แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจารณา
ตอบข้อเท็จจริง

มีมูล

(ดาเนินการภายใน 1-2 วัน)
แจ้งผู้บริหารทราบและพิจารณา
(ดาเนินการภายใน1-2 วัน)

รายงานให้อธิการบดีทราบ/
พิจารณา

ดาเนินการตามกฎหมาย
(ดาเนินการภายใน 5 วัน)

แจ้งผลการดาเนินการ
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
(ดาเนินการภายใน 1-2 วัน )

ไม่มมี ูล
ยุติ แจ้งเรื่อง
ผู้ร้องเรียนทราบ
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ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์(สายตรงอธิการบดี)
ผู้ร้องเรียน

Web Site
(สายตรงอธิการบดี)

อธิการบดีรับเรื่อง
(จันทร์/พฤหัสบดี)
(2 วัน)

แยกเรื่อง
(1 วัน)

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(2 วัน)
แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจารณาตอบ
ข้อเท็จจริง
(ดาเนินการภายใน 1-2 วัน)

นิติกร
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดาเนินการภายใน
7 วัน)

มีมูล
ไม่มมี ูล

ตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง
(ภายใน 7 วัน)

ดาเนินการตามกฎหมาย

มีมูล

(ภายใน 5 วัน ทางวินยั และ
ทางละเมิด)

ไม่มีมูล
รายงานผลต่ออธิการบดี
(ภายใน 1-2 วัน)

แจ้งผลการดาเนินการ
(ภายใน 1-2 วัน)
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การติดตามประเมินผล
ประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ โดยกาหนดให้มีการติดตามการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง และมอบหมายเลขานุการคณะกรรมการ
เป็นผู้ติดตาม
2. เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. เลขานุการคณะกรรมการจัดทาสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร www.kpru.ac.th

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ มอบหมายให้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ

