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มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

หลักการและเหตุผล 
ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557  

เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ
ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล  
ในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
กำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีกำรกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
กระท ำกำรหรือเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐำนะตัวกำร ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้ ำ 
ส่วนรำชกำรและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ประกอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้บังคับใช้มำตรกำร 
ทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว 

ข้อ 4 ในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำรควบคุม ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมบทบัญญั ติแห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 อย่ำงเคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำรตำม 
ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ด ำเนินกำร
แสวงหำ รวบรวม และด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนในกำรที่จะทรำบ
รำยละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับกำรทุจริต รวมทั้งติดตำม เร่งรัดผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ
ข้อ 4 และรำยงำนผลกำรปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอควำมเห็นให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทรำบและพิจำรณำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.2 นโยบำยรัฐบำลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  ซึ่งได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน พ.ศ. 2557 โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมภิบำลและ
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ข้อ 10.5 ให้ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย  
กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำงเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกำสทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยืดยำว ใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำย
ทั้งของภำครัฐและประชำชน โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระเร่งด่วนแห่งชำติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำร
ปฏิรูปทุกด้ำน 
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1.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล  
ในสังคมไทย ก ำหนดเป้ำหมำย “เพ่ิมระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12” 

1.4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้จัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น ก ำหนด
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ “ยกระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50” มุ่งสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)” เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศำสตร์ชำติฯ ในปี พ.ศ. 2564 โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินงำนใน 6
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

                   ยุทธศำสตร์ที่ 1       สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
                   ยุทธศำสตร์ที่ 2       ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
                   ยุทธศำสตร์ที่ 3       สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
                   ยุทธศำสตร์ที่ 4       พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
                   ยุทธศำสตร์ที่ 5       ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
                   ยุทธศำสตร์ที่ 6       ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
1.5 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (ศปท. กระทรวงกำร

ต่ำงประเทศ) ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (พ.ศ. 
2560 - 2564) นี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร ศปท. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ในระยะ 4 ปี 
ข้ำงหน้ำ ภำยใต้บริบทจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 69/2557 นโยบำยรัฐบำล
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และเพ่ือพัฒนำกำร
บริหำรและกำรบริกำรของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศให้มีควำมโปร่งใส ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ตระหนักและมีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงำนให้โปร่งใส ยึดมั่น
ในคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และ
ตอบสนองนโยบำยของรัฐ ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือกำร
ด ำเนินงำนที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมจรรยำบรรณ  
กำรบริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม 
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แนวทางการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.1 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
   1.1.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
    1.1.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
    1.1.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรทรำบ เพ่ือควำมสะดวก  
ในกำรประสำนงำนกำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริต จำกช่องทำงต่ำง ๆ ด ำเนินกำรรับและติดตำม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตที่เข้ำมำยังหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จำกช่องทำง
ต่ำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

 

ช่องทำง 
ควำมถี่ในตรวจสอบ

ช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรับข้อ
ร้องเรียนกำรทุจริต               

เพ่ือประสำนงำนหำแนว
ทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

โทรศัพท ์ ทุกวัน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

โทรสำร ทุกวัน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

ตู้รับฟังควำมคิดเห็น ทุกเดือน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

Web site            
(สำยตรง) 

ทุกวัน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภำยใน 1 – 2 วันท ำกำร  

  

2. ความหมายและค าจ ากัดความ  

   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว  

  “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

   “ผู้รับบริกำร”  หมำยถึง  ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 
   “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร  เช่น  ประชำชนในเขตจังหวัดก ำแพงเพชร 
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   “กำรจัดกำรข้อร้องเรียน” มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล 
   “ผู้ร้องเรียน” หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียนกำรทุจริต/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/ 
กำรร้องขอข้อมูล 
    “ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน” หมำยถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ตดิต่อทำงโทรศัพท์/เวบ็ไซต์/Face Book/ไปรษณีย์/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
    “ข้อร้องเรียน” หมำยถึง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
    1) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องรำวร้องทุกข์ท่ัวไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค ำชมเชย 
สอบถำมหรือร้องขอข้อมูล กำรร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณภำพและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
    2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับควำมโปร่งใส เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
   3) ข้อร้องเรียนกำรทุจริต เช่น กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 
และไม่มีธรรมำภิบำลตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับก ำหนดไว้ 
    “ค ำร้องเรียน” หมำยถึง ค ำหรือข้อควำมท่ีผู้ที่ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน หรือระบบกำรรับค ำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือ 
มีนยัส ำคัญท่ีเชื่อถือได้ 
    “กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน” หมำยถึง เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน
ต่ำง ๆ มำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
    “นิติกร” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำมหำวิทยำลัยฯ ที่ด ำรงต ำแหน่ง นิติกร มีหน้ำที่ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
    “กรรมกำร” (กรณีมีมูลควำมผิดที่ต้องพิจำรณำ) หมำยถึง กรรมกำรบริหำรงำนกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน ประจ ำมหำวิทยำลัยฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
    “ผู้อ ำนวยกำร” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
    “อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี” หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร/ 
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
    “ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย” หมำยถึง  กำรด ำเนินกำรหรือกระบวนกำรทั้งหลำยที่จะต้อง
กระท ำเป็นพิธีกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎ ก.พ. ที่เก่ียวข้อง กับกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนกระท ำผิดวินัยหรือมีกรณีถูกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยและผู้มีอ ำนำจ
ตำมกฎหมำยได้พิจำรณำเห็นว่ำกรณีมีมูลแล้ว 
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3. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  3.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตทางโทรศัพท ์

1) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
2) สอบถามเรื่องร้องเรียนการทุจริต และปัญหาที่เกิดขึ้น 
3) ถ้ำเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่กล่ำวหำผู้อ่ืนจะต้องสอบถำมผู้ร้องให้ได้รำยละเอียดที่ชัดเจน  

หำกผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสำรก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสำรมำเพ่ิมเติมทำงไปรษณีย์ก็ได้ 
4) พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ถ้าด าเนินการได้โดยประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันที หากได้รับค าตอบจากหน่วยงานและสามารถ
แจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันที 

5) ถ้าเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ทันที ให้กรอกรายละเอียด
เรื่องร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงานทางโทรสาร 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 

 
  3.2 เรื่องร้องเรียนทางโทรสาร  

1. เจ้าหน้าที่รับโทรสารจากหมายเลข 055-706518/ 055-721888 และตรวจสอบข้อมูล 
การร้องเรียนให้ละเอียดและครบถ้วน 

2. เจ้าหน้าที่น าโทรสารข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตเสนอผู้อ านวยการกองกลางพิจารณา 
 3. ผู้อ านวยการกองกลาง ด าเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

 
  3.3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตทางไปรษณีย์ 

1) เจ้าหน้าที่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการ
ร้องเรียนการทุจริตโดยละเอียด 

2) สรุปประเด็นการร้องเรียนการทุจริตโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

3) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือการ   
เอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 

4) เรื่องร้องเรียนการทุจริตกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก ่
ผู้ร้องและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และ ประทับตรำ “ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น 

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  
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ท่านได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นแล้วรีบจบการสนทนา 

  
  3.4 เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้วยตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น  

ผู้ ร้องเรียนการทุจริตจะด า เนินการโดยใส่ ในตู้ รับ ฟังแสดงความคิดเห็น โดยไม่ประสงค์ 
แสดงตัวให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ถูกร้องเรียนการทุจริตทราบ และจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เปิดกล่องตู้รับฟังความ
คิดเห็นเป็นประจ าทุกเดือนและน าเสนอผู้บริหาร 
 
  3.5 เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเอง  

ผู้ร้องเรียนการทุจริตติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองด้วยวาจา เพ่ือต้องการจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว 
 
  3.6  เรื่องร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ (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 แต่เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นการกล่าวหา
ผู้ อ่ืน  โดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถด าเนินการได้  ก็ให้ โทรศัพท์ติดต่อผู้ ร้องเ พ่ือขอข้อมูล 
ผู้ร้องหรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียนการทุจริตก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4)  ผู้ร้องร้องเรียนการทุจริตในเรื่องขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือเมื่อพิจาณาค าร้องแล้วเห็น
ว่า สามารถด าเนินการได้ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอทราบข้อเท็จจริงต่อไป 

5)  เรื่องร้องเรียนการทุจริตใดเป็นประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ  
ก็สามารถน ามาตอบผู้ร้องได้โดยตรง โดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพิจารณาด าเนินการอีกครั้ง 

 
4. หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริต 

  1). หลักเกณฑ์กำรร้องเรียนกำรทุจริต 
     เรื่องท่ีจะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย 
อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (1) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
    (2) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
    (3) ละเลยหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
    (5) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือ ขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
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    2) เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิไช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำย  
แก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมท่ีปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 

    ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

   2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรือเมล์ติดต่อกลับ 
    2.2 ชื่อหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
    2.3 กำรกระท ำท้ังหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว หรือแจ้งช่องทำง เบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 
อย่ำงชัดเจนเพื่อด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน 
      2.3.1  ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
      2.3.2  ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       2.3.3  ระบุวัน เดือน ปี 
      2.3.4  ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 

  3) กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ ระบุ         
หลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 

  4) เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 
    4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ 
    4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำน หรือหลักฐำนที่เพียงพอ 
    4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ 2.3 

   5) กระบวนกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
    5.1 ให้กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
     5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เลขำนุกำรรวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียนกำรทุจริตเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนด 
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรนี้ 
    5.3 ถ้ำเห็นว่ำข้อร้องเรียนกำรทุจริตนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่ำเหตุใด ๆ ให้
เจ้ำหน้ำที่แนะน ำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำเห็นว่ำข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณี
ที่ไม่อำจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยหรือผู้ร้องเรียนไม่
แก้ไขข้อร้องเรียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่ำวต่อผู้บังคับบัญชำ 
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลำกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเท่ำที่จะ
สำมำรถกระท ำได้ 
    5.4 กรณีท่ีผู้บังคับบัญชำ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมำยให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้นิติกำรด ำเนินกำรตำมสิ่งนั้น 
    5.5 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เก่ียวข้อง และพิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
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ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท ำควำมเห็นเสนอมหำวิทยำลัยว่ำมีกำรกระท ำทุจริตและประพฤติชอบ
เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำให้เสนอควำมคิดเห็นต่อ
มหำวิทยำลัย แลยุติเรื่อง 
   5.6 ในกำรพิจำรณำไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับ และต้องเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม 
   5.7 ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อมหำวิทยำลัย ภำยใน
สำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมกำรฯ  
อำจเสนอขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรต่อมหำวิทยำลัย  
   5.8 เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยในหนึ่ง 
ถึงสองวันเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   5.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจพิจำรณำของมหำวิทยำลัยให้
ด ำเนินกำรดังนี้ 
    5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงำนนั้น ๆ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนกำรทุจริต 

5. มาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ความรับผิดตามกฎหมายอาญา 

  ก. ประมวลกฎหมายอาญา 

   กำรที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
โดยกระท ำกำรทุจริตจำกกำรปฏิบัติงำนของตน ถือเป็นควำมผิดทำงอำญำตำมมำตรำ 157  

   มำตรำ 157 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

  ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 103 และ 103/1  

   พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ ข้อห้ำมในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้
อย่ำงชัดเจน และหำกไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดฐำน
ทุจริตต่อหน้ำที่หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม 
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ตำมประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งโทษทางอาญาของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้นจะก าหนดโทษไว้สูง
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข็ดหลาบและไม่กล้าด าเนินการใดๆอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  

   มำตรำ 103/1 “บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย” 
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6. ระบบกลไก/มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำแนวคิด รูปแบบคูม่ือและวิธีกำร 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ 

วำงแผนจัดท ำระบบและขั้นตอน/
กระบวนกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

กำรทุจริต 

 

ตรวจสอบคู่มือท่ีไดร้ับมีจ ำนวนดัชน ี
และตัวบ่งช้ีครบถ้วนตำมภำรกิจและบริบท

ของหน่วยงำน 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำมหำวิทยำลัย 

และประจ ำหน่วยงำน 

จัดตั้งศูนย์ / จดุรับข้อร้องเรียน  
ของหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลยั

ก ำแพงเพชร 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริต 

เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำและตรวจสอบ
ร่ำงแผนผังขั้นตอน/กระบวนกำร 

สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรตระหนักถึง 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริตและข้อร้องเรียนต่ำง ๆ 

ด ำเนินกำรปฏิบัตติำมคูม่ือและวิธีกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติที่ก ำหนดไว ้

ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบและ
สร้ำงทีมงำนท่ีเข้มแข็ง 

ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลตำมที่ก ำหนด 

ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โดยสรุปปลีะ 2 ครั้ง 

ประเมินและสรุปผลกำรร้องเรียนกำรทุจริต 

กำรพัฒนำและปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน
มำวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและหำแนว

ทำงกำรพัฒนำหรือแก้ไขเพื่อกำรเข้ำถึงและ
ตอบสนองข้อร้องเรียนกำรทุจริต 

ของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

จัดตั้งศูนย์ / จดุรับข้อร้องเรียนกำรทุจริต 
ของหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 

จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริต 

แจ้งผู้รับผดิชอบตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชรทรำบ เพื่อควำม
สะดวกในกำรประสำนงำนกำรรับและ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ ด ำเนินกำรรับและติดตำม
ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ำมำยังหน่วยงำน
ก ำแพงเพชร 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำร
ร้องเรียนกำรทจุริตโดยคณะกรรมกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนของทุกคณะ/ส ำนัก/
สถำบัน/กอง 

จัดท ำรำยงำนผลกำรร้องเรียน รอบ 6 
เดือนและรอบ 12 เดือน เสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
และรวบรวมน ำเสนอต่อผู้บริหำรสงูสุด 
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7. กรอบแนวทางการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษำแนวคิด รูปแบบคู่มือ

และวิธีกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

 

1.ตรวจสอบคู่มือที่ได้รับมีจ ำนวนดัชนีและตัวบ่งชี้
ครบถ้วนตำมภำรกิจและบริบทของหน่วยงำน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ประจ ำมหำวิทยำลัยและประจ ำหน่วยงำน 
3. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนกำรทุจริต 
ของหน่วยงำน ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร 
4. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำร 
ข้อร้องเรียนกำรทุจริต 

นำงมะลิวัลย์   
รอดก ำเหนิด 

คณะกรรมกำรระบบ
และกลไก 

2. วำงแผนจัดท ำระบบและ
ขั้นตอน/กระบวนกำรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริต 

1. จัดท ำแผนผังขั้นตอน/กระบวนกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

นำงสำวอุทุมพร   
สอนบุญเกิด 

3. เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำและตรวจสอบร่ำงแผนผัง
ขั้นตอน/กระบวนกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตก่อนมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรติด
ประกำศพร้อมเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย
และใช้เป็นแนวทำงเดียวกันให้กับหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรระบบ
และกลไก 

4. สร้ำงควำมเข้ำใจและกำร
ตระหนักถึงข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตต่ำง ๆ 

1.ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ด ำเนินกำรหำแนวทำงร่วมกันในกำรด ำเนินกำร 

นำงสำวอุทุมพร   
สอนบุญเกิด 

นำงรัชนีวรรณ   
หลิมมงคล 

5. ลงมือปฏิบัติตำมคู่มือและ
วิธีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตที่ก ำหนดไว้ 

 

1. จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตตำมคู่มือและวิธีกำรที่ก ำหนด 
ได้แก่ - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตทำงโทรศัพท์   
       - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตทำงโทรสำร  
       - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตทำงไปรษณีย์ 
       - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตด้วยตู้รับฟังแสดง
ควำมคิดเห็น  
       - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตด้วยตนเอง  
       - เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตทำงเว็บไซต์  
(สำยตรงอธิกำรบดี) 

คณะกรรมกำรระบบ
และกลไก 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและสร้ำงทีมงำนที่
เข้มแข็ง 

1. มอบหมำยบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
เพ่ือกำรประสำนงำนด้ำนข้อมูล 

นำงมะลิวัลย์   
รอดก ำเหนิด 

7. ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลตำมที่ก ำหนด 

1. จัดท ำเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมกำรรำยงำนผล
กำรร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ /
กำรร้องเรียนเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
/กำรรับสินบน/กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
2. ด ำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำนรำยงำนผลกำรร้องเรียน
จำกช่องทำงที่ก ำหนดไว้ 6 ช่องทำงเป็นประจ ำทุก ๆ 
เดือน เสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนมหำวิทยำลัย 

นำงมะลิวัลย์   
รอดก ำเหนิด 

8. ตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโดยสรุปปีละ 2 ครั้ง 

 

1.แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชรทรำบ เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำนกำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตจำกช่องทำงต่ำง ๆ ด ำเนินกำรรับและติดตำม
ตรวจสอบข้อร้องเรียน กำรทุจริตที่เข้ำมำยังหน่วยงำน 
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกำรร้องเรียนโดย
คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของทุกคณะ/
ส ำนัก/สถำบัน/กอง 

นำงมะลิวัลย์   
รอดก ำเหนิด 

9. ประเมินและสรุปผลกำร
ร้องเรียนกำรทุจริต 

1. จัดท ำรำยงำนผลกำรร้องเรียนกำรทุจริต รอบ 6 
เดือนและรอบ 12 เดือน เสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและรวบรวม
น ำเสนอต่อผู้บริหำรสูงสุด 

นำงมะลิวัลย์   
รอดก ำเหนิด 

10. กำรพัฒนำและปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนมำวิเครำะห์ปัญหำ
อุปสรรค์และหำแนวทำงกำร
พัฒนำหรือแก้ไขเพ่ือกำรเข้ำถึง
และตอบสนองข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินที่ได้มำจำกกำร
วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพและปรับปรุงขั้นตอน/กระบวนกำรในปีถัดไป 

คณะกรรมกำรระบบ
และกลไก 
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8. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรยีน 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป
กองกลำง ส ำนักงำน

อธิกำรบด ี
โทรภำยใน 1051/1052 
(ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 วัน) 

โทรศัพท์ 

โทรสำร 

ไปรษณีย์ 

 ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 

 ด้วยตนเอง 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองกลำงน ำเสนอ
อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี 

(ด ำเนินกำรภำยใน 1-3 วัน) 

แจ้งผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ 
(ด ำเนินกำรภำยใน1-2 วัน) 

นิติกร 
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด ำเนนิกำรภำยใน 7 วนั) 

ตั้งกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

(ภำยใน 7 วัน) 

 

มีมูล ไม่มมีูล 

ยุติ แจ้งเรื่อง 
ผู้ร้องเรยีนทรำบ 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำรใหก้ับผู้ร้องเรียน
ทรำบ 

(ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 วัน ) 

 

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
(ด ำเนินกำรภำยใน 5 วัน) 

 

แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจำรณำ
ตอบข้อเท็จจริง 

(ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 วัน) 

web site  
(สำยตรงผู้บริหำร) 

 

เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ 

 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
โทรภำยใน 1073 

(ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 วัน) 

รำยงำนให้อธิกำรบดีทรำบ/

พิจำรณำ 

ไม่มมีูล 

มีมูล 
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นิติกร 
(ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ด ำเนนิกำรภำยใน 
 7 วัน) 

9. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์(สายตรงอธิการบดี) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          มีมูล 

 

 

             มีมูล 

  

                                        ไม่มีมูล 

 

 

 

 

  

ผู้ร้องเรยีน 

Web Site  

(สำยตรงอธิกำรบดี) 

อธิกำรบดีรับเรื่อง 
(จันทร์/พฤหัสบดี) 

(2 วัน) 

แยกเรื่อง 
(1 วัน) 

เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ 
(2 วัน) 

ตั้งกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

(ภำยใน 7 วัน) 

ด ำเนนิกำรตำมกฎหมำย 
(ภำยใน 5 วัน ทำงวินยัและ 

ทำงละเมิด) 

รำยงำนผลต่ออธิกำรบด ี
(ภำยใน 1-2 วัน) 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำร 
(ภำยใน 1-2 วัน) 

ไม่มมีูล 

แจ้งผู้ถูกร้องเรียนพิจำรณำตอบ
ข้อเท็จจริง 

(ด ำเนินกำรภำยใน 1-2 วัน) 
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10. การติดตามประเมินผล 

  ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ด ำเนินกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  
โดยด ำเนินกำร ดังนี้  
  1. ก ำหนดปฏิทิน วิธีกำรกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและกำรรำยงำนผลกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบ โดยก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรรำยงำนผลปีละ 2 ครั้ง และมอบหมำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
เป็นผู้ติดตำม 
  2. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรรำยงำนผลกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
  3. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรรำยงำนผลกำรร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
ต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลกำรร้องเรียนดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร www.kpru.ac.th 

 
11. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

 มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้ มอบหมำยให้ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี และคณะกรรมกำรที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและรำยงำนข้อมูลให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ 
 


