
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ และ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการ
ด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต ามจรรยาบรรณ  
การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม 
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริต 
   1) หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต 
     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 
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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 
     5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนี้ 
    5.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนการทุจริตนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้
เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณี
ที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือผู้ร้องเรียนไม่
แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท 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 และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
     5.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อมหาวิทยาลัย 
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ  
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อมหาวิทยาลัย  
     5.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
หนึ่งถึงสองวันเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
     5.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจพิจารณาของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
    5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรยีน 

งานบริหารงานท่ัวไป
กองกลาง ส านักงาน

อธิการบด ี
โทรภายใน 1051/1052 
(ด าเนินการภายใน 1-2 วัน) 

โทรศัพท์ 

โทรสาร 

ไปรษณีย์ 

 ตู้รับฟังความคิดเห็น 

 ด้วยตนเอง 

 

ผู้อ านวยการกองกลางน าเสนอ
อธิการบดี/รองอธิการบดี 

(ด าเนินการภายใน 1-3 วัน) 

แจ้งผู้บริหารทราบและพิจารณา 
(ด าเนินการภายใน1-2 วัน) 

นิติกร 
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด าเนนิการภายใน 7 วนั) 

ตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

(ภายใน 7 วัน) 

 

มีมูล ไม่มมีูล 

ยุติ แจ้งเรื่อง 
ผู้ร้องเรยีนทราบ 

แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ 

(ด าเนินการภายใน 1-2 วัน ) 

 

ด าเนินการตามกฎหมาย 
(ด าเนินการภายใน 5 วัน) 

 

แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจารณา
ตอบข้อเท็จจริง 

(ด าเนินการภายใน 1-2 วัน) 

web site  
(สายตรงผู้บริหาร) 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

 

 
 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
ส านักงานอธกิารบด ี
โทรภายใน 1073 

(ด าเนินการภายใน 1-2 วัน) 

รายงานให้อธิการบดีทราบ/

พิจารณา 

ไม่มมีูล 

มีมูล 
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นิติกร 
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด าเนนิการภายใน 
 7 วัน) 

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์(สายตรงอธิการบดี) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          มีมูล 

 

 

             มีมูล 

  

                                        ไม่มีมูล 

 

 

 

 

  

ผู้ร้องเรยีน 

Web Site  

(สายตรงอธิการบดี) 

อธิการบดีรับเรื่อง 
(จันทร์/พฤหัสบดี) 

(2 วัน) 

แยกเรื่อง 
(1 วัน) 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
(2 วัน) 

ตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

(ภายใน 7 วัน) 

ด าเนนิการตามกฎหมาย 
(ภายใน 5 วัน ทางวินยัและ 

ทางละเมิด) 

รายงานผลต่ออธิการบด ี
(ภายใน 1-2 วัน) 

แจ้งผลการด าเนินการ 
(ภายใน 1-2 วัน) 

ไม่มมีูล 

แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจารณาตอบ
ข้อเท็จจริง 

(ด าเนินการภายใน 1-2 วัน) 
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การติดตามประเมินผล 

  ประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
โดยด าเนินการ ดังนี้  
  1. ก าหนดปฏิทิน วิธีการการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดให้มีการติดตามการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง และมอบหมายเลขานุการคณะกรรมการ
เป็นผู้ติดตาม 
  2. เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  3. เลขานุการคณะกรรมการจัดท าสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร www.kpru.ac.th 

 
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ มอบหมายให้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 

 


