
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาการทุจริต  
ที่เก่ียวกับหน่วยงานจากบุคคลทั่วไป เช่น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก สมศ. เป็นต้น  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีขั้นตอน กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒.) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๓. ข้อมูลพื้นฐานที่ใช ้

 ๑) หนังสือร้องเรียนเรื่องการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานโดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ - สกุล/ ที่อยู่ 
/ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ/ เรื่องท่ีร้องเรียน/ และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที ่- เวลาที่เกิดเหตุ 

 ๒) ระบบข้อมูลตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เป็นการสรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

๔. ค าจ ากัดความ 

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการ เช่น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก สมศ. เป็นต้น 

 “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง ผู้ที่ ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบและทางตรงหรือทางอ้อม 
จากการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ประเมินภายนอก สมศ. เป็นต้น 

 “การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องร้องเรียนทุจริต/ ข้อเสนอแนะ/ 
ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย/ การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 

 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้ข้อเสนอแนะ/ การให้ข้อคิดเห็น/ การชมเชย/ การร้องขอข้อมูล 

 “ช่องทางการร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง/ 
ไปรษณีย์หรือจดหมาย/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท/์ โทรสาร/ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สมศ. 



๕. การด าเนินการ 

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

 

รับเร่ืองพร้อมพิจารณา  
(๓ วนั) 

 

แจ้งผลคณะท างาน 
(๑๕ วัน) 

มีมลู 

ประสานหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

(๓ - ๗ วนั แล้วแตก่รณี) 

ยตุิเร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียน 

(๓ วนั) 

ไมย่ตุิเร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียน 

(๓ วนั) 

สิน้สดุการด าเนินการ

รายงานผล 

ให้ผู้บริหารทราบ 

(๓ วนั) 

๑. ร้องเรยีน
ด้วยตนเอง 

๒. ไปรษณีย์
หรือจดหมาย 

๓. ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์

๔. โทรศัพท ์

๕. โทรสาร 

๖. ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีน
ออนไลน์ สมศ. 

ไมม่ีมลู 

ยุต ิ ไม่ยุติ
ยุต ิ



ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน 

เอกสาร/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๑  

 

๓ วันท าการ/เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนทุจริตมี ดังนี้ 
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๒. ไปรษณีย์หรือจดหมาย 
๓. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๔. โทรศัพท์หมายเลข 

๐๒ ๒๑๖ ๓๙๕๕ 
๕. โทรสาร ๐๒ ๒๑๖ ๕๐๔๕ 
๖. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สมศ. 
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๗. ข้อร้องเรียนร้ายแรงจาก ภสส. (แจ้ง
ผลคณะท างานด้านการร้องเรียน
การปฏิบัติงาน) 

เอกสารต้นเรื่อง - ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ วันท าการ/เรื่อง ๑. พิจารณาต้นเรื ่อง เช ่น บุคลากร
ภายใน สมศ./บุคคลภายนอก สมศ. 

๒. ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
๓. หารือผู้บังคับบัญชา 
๔. เสนอความเห็นแนวทางการพิจารณา

การด าเนินการเบื้องต้น ทั้ งในแง่
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

๑. หลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๒. หลักกฎหมายของ
ส านักงาน 

๓. ระเบียบแนวปฏิบัติ
ต่างๆ 

- ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

ช่องทางการ
ร้องเรียนทุจรติ 

รับเรื่องเพื่อพิจารณา 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน 

เอกสาร/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

 ๕. เสนอความเห็นโดยพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
โดยประชุมหารือหรือศึกษาตามแนว
ปฏิบัติของส านักงาน 

๓ 

 

 

 

 

 

 ๑. ยกร่างความเห็นโดยพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 

๒. เสนอแนวทางการด าเนินงาน 

๑. หลั กกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

๒. หลักกฎหมายของ
ส านักงาน 

๓. ระเบียบแนวปฏิบัติ
ต่างๆ 

- ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

๔ 

 

๓-๗ วันท าการ/เรื่อง ๑. ด าเนินการประสานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

๒. ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

  ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ ประสานงานหน่วยงานที่รับผดิชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีมูล 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน 

เอกสาร/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๕ 

 

 

๑๕ วันท าการ/เรื่อง ๑. พิจารณาต้นเรื่อง 
๒. ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
๓. เสนอความเห็นแนวทางการพิจารณา 

การด าเนินการในแง่ข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย 

๔. เสนอความเห็นโดยพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
โดยประชุมหารือหรือศึกษาตามแนว
ปฏิบัติของส านักงาน 

๑. หลักกฎหมายทั่วไป 
๒. หลักกฎหมายต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
๓. หลักกฎหมายของ

ส านักงาน 
๔. ระเบียบแนวปฏิบัติ

ต่างๆ 

- ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

๖ 

 

๓ วันท าการ/เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการ หนังสือหรือบันทึกแจ้ง
ต้นเรื่อง หรือประกาศ
ก าหนดแนวทาง 

- ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

แจ้งคณะท างาน 

ยุติ/ไม่ยตุิเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 



ล าดับ ผังกระบวนการ 
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน 

เอกสาร/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

๗  ๓ วันท าการ/เรื่อง เสนอบันทึกความเห็นที่ได้พิจารณา โดย
จะต้องเป็นการเสนอที่มีองค์ประกอบ
ของเรื่องอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. เรื่องเดิมหรือที่มา ที่ระบุถึงที่มาของ
เหตุแห่งการวินิจฉัย รายละเอียดของ
ต้นเรื่องที่เป็นประเด็นให้ต้องวินิจฉัย 

๒ .  ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง  อั น ป ร ะก อบ ด้ ว ย
ข้อเท็จจริงของการด าเนินการและข้อ
เทจจริงของต้นเรื่อง รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะโดย
พิจารณาตามประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักการต่างๆ/แจ้งผลการพิจารณา 

หนังสือหรือบันทึกแจ้ง
ต้นเรื่อง หรือประกาศ
ก าหนดแนวทาง 

- ง านนิ ติ ก า ร
ผู้รับผิดชอบ 

สิน้สดุการด าเนินการ

รายงานผล 

ให้ผู้บริหารทราบ 



๖. มาตรฐานงาน 

 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่องราวร้องเรียน
การทุจริตที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด 

๗. จัดท าโดย 

 งานนิติการ ภารกิจอ านวยการ ส านักสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 



 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดท า Work Flow 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

ภาคผนวก 

 

 

 


