
 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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คํานํา 

 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)        

ไดยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก ตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓                   

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีจุดมุงหมายใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดมีสวนรวมกันสงเสริมใหการบริหาร

ราชการของประเทศไทยเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส สงผลใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศ

ลดลง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ                     

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปจจุบัน 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการ เรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปน

จะตองมีข้ันตอน / กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

         งานนิติการ  

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง          หนา 

 

หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต        ๑ 

สถานท่ีตั้ง           ๒ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๒ 

วัตถุประสงค           ๒ 

คําจํากัดความ           ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔ 

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ       ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน          ๔ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    ๔ 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ       ๕ 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอรม           ๕ 

จัดทําโดย           ๕ 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖                  

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง                    

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของประชาชน  เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความ

จําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ  และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)      

ไดยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก ตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.

2560 – 2564) โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติไดกําหนดเครื่องมือใน

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) โดยมีจุดมุงหมายใหหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศไดมีสวนรวมกันสงเสริมใหการบริหาร

ราชการของประเทศไทยเปนไปอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส สงผลใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศ

ลดลง อีกท้ังหนวยงานท่ีไดรับการประเมินสามารถทราบสถานการณดานคุณธรรมและความโปรงใสของตนเอง 

และสารมารถนําผลประเมินไปสูการปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองได                           

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ                   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 จนถึงปจจุบัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนไปอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล

สูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงจําตองใหความสําคัญเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง 
 

๒.  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการ

พัฒนาบําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของบุคลากร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  

หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงไดจัดตั้งศูนยรับ

เรื่องรองเรียนการทุจริตข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับ

และปกปดชื่อผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรีย 
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๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู สํานักงานอธิการบดี งานนิติการ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๓๘ หมู ๘                     

ตําบลนาวุง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

๔.  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา                    

รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริต ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๒.  เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ                  

เรื่องรองเรียนการทุจริต ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  คําจํากัดความ 

  “ผูรับบริการ”  หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  “ผูมีสวนไดเสีย”  หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ

ทางออม  จากการดําเนินการของสวนราชการ  เชน  นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  “การจัดการขอรองเรียนการทุจริต”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอ

รองเรียนการทุจริต ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

  “ผูรองเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน

ชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/

การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  “ชองทางการรับขอรองเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริต เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/ Facebook 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

และดําเนินการตามกระบวนการ                       

ท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 

แจงผลใหศูนยรับเรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

www.pbru.ac.th 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

032-708625 ตอ 8625 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ยุติ ไมยุติ 
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๙.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๙.๑ กรณีรองเรียนดวยตนเองสามารถยื่นขอรองเรียนการทุจริต ณ ศูนยรับขอรองเรียนการ

ทุจริตงานนิติการผูรับผิดชอบ นําแบบขอรองเรียนการทุจริตใหผูรองเรียนกรอกรายละเอียด ใหชัดเจน ชื่อ 

นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทเพ่ือติดตอ เรื่องท่ีรองเรียน วัน เวลาและสถานท่ีเกิดเหตุ เปนตน 

 ๙.๒ กรณีรองเรียนทางจดหมาย งานนิติการ ตองอานขอความท่ีรองเรียนและตรวจสอบ

ขอมูลตลอดจนเอกสารประกอบการรองเรียนโดยละเอียด และสรุปขอเท็จจริง เพ่ือเสนอขอรองเรียนตอ

อธิการบดี 

 ๙.๓ กรณีรองเรียนทางโทรศัพท งานนิติการ ผูรับผิดชอบ สอบถามชื่อ ท่ีอยู และหมายเลข

โทรศัพทท่ีติดตอได หัวขอการรองเรียนการทุจริต ลงในแบบขอรองเรียนการทุจริตท่ีกําหนด พรอมขอมูลท่ีเปน

เอกสารหากมี เพ่ือเปนพยานหลักฐานประกอบการรองเรียน 

 ๙.๔ กรณีรองเรียนทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย งานนิ ติการผูรับผิดชอบ ตรวจสอบ                   

ขอรองเรียนการทุจริตทุกวัน 

 ๙.๕ ภายหลังท่ีงานนิติการไดรับเรื่องรองเรียนการทุจริตมาเรียบรอยแลว จะดําเนินการสรุป

ประเด็นพรอมเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ ข้ันตอน กระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด

ตามลําดับตอไป เม่ือดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว จะแจงใหผูรองเรียนทราบผลการดําเนินการและนําผล

การดําเนินการมาวิเคราะหหาแนวทาง/มาตรการ ในการปองกันการทุจริตตอไป  

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตจากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง                 

ตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียนการทุจริต 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

งานนิติการ 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

032-708625 ตอ 8625 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

รองเรียนทาง  

https://www.pbru.ac.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทําการ  

 



- ๕ - 

๑๑.  แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑๑.๑ หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน 

๑๑.๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความท่ีสุภาพและตองมี 

 - วัน เดือน ป 

 - ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลท่ีสามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 

 - ชื่อหนวยงาน หรือพนักงานท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียนการทุจริต 

 - ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรียนท่ีรองเรียนไดอยางชัดเจน หรือชี้ชองทาง

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของหนวยงาน หรือพนักงาน 

 - ขอเรียนการทุจริตตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี

เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 - ขอรองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได

ในการดําเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงตามรายละเอียดท่ีกลาวมา ใหยุติเรื่องและเก็บเปน

ฐานขอมูล 

 ๑๑.๑.๒ ภายหลังท่ีงานนิติการไดรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มา

เรียบรอยแลว จะดําเนินการสรุปประเด็นพรอมเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ ข้ันตอน 

กระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดตามลําดับตอไป เม่ือดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว จะแจงใหผูรองเรียน

ทราบผลการดําเนินการและนําผลการดําเนินการมาวิเคราะหหาแนวทาง/มาตรการ ในการปองกันการทุจริต

ตอไป  

๑๒.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  ๑๒.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนการทุจริตใหผูบริหารทราบ                  

ทุกเดือน 

  ๑๒.๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนการทุจริตหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามา

วิเคราะหการจัดการขอรองเรียนการทุจริตในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  

พัฒนาองคกรตอไป 

๑๓.  มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียนการทุจริตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด                     

และเม่ือไดรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต งานนิติการ สํานักงานอธิการบดี 

ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการตามกระบวนการตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๑๔.  แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



 

๑๕.  จัดทําโดย 

  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต งานนิติการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

- หมายเลขโทรศัพท  ๐๓๒-๗๐๘๖๒๕ ตอ ๘๖๒๕ 

- หมายเลขโทรสาร  ๐๓๒ – ๗๐๘๖๒๕  

- เว็บไซต  https://www.pbru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


