
 

 

แนวทาง 
การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 



๑. หลักการและเหตุผล  

             การจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

จ าต้องด าเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

โดยเรื่องร้องเรียนหมายความว่า เรื่องราวหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานที่

ไม่เหมาะสมและมีผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรืออาจจะต้องเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะ

มีคู่กรณีหรือไม่มีคูก่รณีก็ตาม ซึ่งการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้ติดต่อราชการ

กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะต้องด าเนินการโดยเป็นระบบมีกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส และต้องป้องกันไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบจาก

การที่ร้องเรียน ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันยึดหลักความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด โดยผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ

การรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ฝ่ายกฎหมาย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน  

       ๒.  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันตอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสถาบันฯ โดยตรง 

       3. หลักกฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการตอบข้อหารือข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
          4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 5. กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อร้องเรียน 

      ๔. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ทีส่ถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
 ๒) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายกฎหมาย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   
               เลขที่ ๘๓๓ ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-2104-9099  หมายเลขโทรสาร ๐-2104-9098 
 
 
 
 
 
 



 ๔) เว็ปไซต์ www.pit.ac.th โดยเลื่อนลงไปด้านล่างสุด และเลือกแบรนเนอร์ “ช่องทางร้องเรียน
ทุจริต” ตามรูปด้านล่างนี้  
 

 
 
      เลือก “ช่องทางการแจ้งร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

 
 
 
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเรื่องเข้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป  
 

http://www.pit.ac.th/


 
       ๕.  การด าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขั้นตอนดังนี้  

           ๑. ยื่นเรื่องร้องเรียนตามช่องทางในข้อ ๔  

           ๒. ฝ่ายกฎหมายได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการลงทะเบียนรับและ

ด าเนินการ ดังนี้ 

      ๒.๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบข้อร้องเรียนโดยละเอียด  

   (๑) กรณีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน คลุมเครือ  

ให้นิติกรติดต่อกลับไปที่ผู้ร้องเรียนเพ่ือแก้ไขให้ครบถ้วนโดยก าหนดระยะเวลาแก้ไขพอสมควร หากไม่แก้ไข

ภายในเวลาที่ก าหนด หรือหากเห็นว่าข้อร้องเรียนไม่อยู่ในขอบอ านาจและหน้าที่  ให้รายงานต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบดีและอธิการบดีเพ่ือทราบ จากนั้นแจ้งไปยังผู้ร้องเรียน  

            (๒) กรณีข้อร้องเรียน มีข้อมูลเพียงพอนิติกรสรุปประเด็นการร้องเรียน ทั้งข้อเท็จจริง และข้อ

กฎหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและเสนอความเห็น ตลอดจนก าหนดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในเบื้องต้นอย่างย่อ และรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือการพิจารณาสั่งการ  

            ๒.๒ เมื่ออธิการบดีได้รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามข้อ ๒. แล้วนั้นจะต้องด าเนินการสั่งการ

ดังนี้  

(๑) หากเป็นกรณีข้อร้องเรียนสามารถจัดการข้อร้องเรียนได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริง ให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบหรือสอบสวน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงอันเป็นที่

ยุติ พร้อมกับสรุปรายงานผลการด าเนินการต่ออธิการบดี และให้นิติกรแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

(๒) หากเป็นกรณีข้อร้องเรียนมีมูลแห่งกรณีที่ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยการด าเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น คณะกรรมการฯ จะต้อง

ด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากไม่สามารถที่จะ

ด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดได้จะต้องด าเนินการขอขยายระยะเวลาสอบสวนข้อเท็จจริงและ

จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายงานผล

หรือข้อสรุปและรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้รับทราบและพิจารณาสั่งการ และหรือ

พิจารณายุติเรื่อง ส าหรับเรื่องที่ยุติแล้วจะต้องด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้อง เรียนทราบต่อไป หากในกรณีที่เรื่อง

ร้องเรียนดังกล่าวนั้นได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและด าเนินการ  

 

 

 

 



ทางวินัยหรือการด าเนินการอันเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิด จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพ่ือด าเนินการเรื่องดังกล่าวตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จนได้มาซึ่งข้อยุติว่าการกระท าดังกล่าวนั้น  

เป็นการกระท าความผิดฐานใดกฎหมายใดหรือเป็นการกระท าความผิดที่ผิดจรรยาบรรณใด  และในการ

ด าเนินการแต่ละขั้นตอนตามต้องประทับตราลับในเอกสาร และด าเนินการทุกๆ ขั้นตอนให้เป็นไปตามการ

ก าหนดชั้นความลับและก่อให้เกิดการตรวจสอบในทางลับและสรุปผลเสนอต่ออธิการบดี และนิติกรแจ้ง 

ผู้ร้องเรียนทราบ  

   ๒.๓ ในกรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนั้น จะต้องด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ และจะต้องด าเนินการ  

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน จนเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสา ร

พยานหลักฐาน 

  ๒.๔ ในกรณีที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อร้องเรียนได้แจ้งผลหรือชี้ มูลความผิด 

ให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะต้องด าเนินการ

ตามข้อสั่งการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและไม่ประวิงเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้เกิด

การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการกรณีได้เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

(Work Flow) 

ผังการด าเนินงาน 
(Work Chart) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

จากช่องทางที่
สถาบัน

เทคโนโลยี 
ปทุมวันก าหนด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓-๗  
วันท าการ 

๒.  การจัดการข้อ
ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-1๕  
วันท าการ 

 
 

ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เอกสารประกอบข้ อร้ อ ง เ รี ยนและ 
เสนอความเห็น  

 

กรณีข้อมูลข้อร้องเรียน 
ไม่ครบถ้วน นิติกรแจ้ง 
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายใน
เ ว ล า ที่ ก า ห น ด  ห รื อ 
ข้อร้องเรียนไม่อยู่ในขอบ
อ านาจหน้าที่  รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และรายงาน
อธิการบดีเพื่อทราบ  

 

กรณีข้อร้องเรียนมี
ข้อมูลเพียงพอ นิติกร
สรุปประเด็นและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบด ี

  สั่งการ  

กรณไีม่ต้องตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนข้อเท็จจริง  

ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ

ต่ออธิการบดี  

 

   นิติกรแจ้งผลต่อผู้ร้องเรียน 

กรณีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  

คณะกรรมการฯ 

ด าเนินการภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และสรุปผลรายงาน

ต่ออธิการบดี 



ครร. .../....  

  เขียนที ่    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   

วันท่ี      เดือน     พ.ศ.    

เรื่อง                                                            . 

เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั   

 ข้าพเจ้า          อาย ุ                ปี    

เชื้อชาติ    สัญชาต ิ     ศาสนา               

อาชีพ    ต าแหน่ง............................................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี          หมู่ที่       หมู่บ้าน          ซอย                                                                 

ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด           รหัสไปรษณีย์   หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิต่อได้    

ถือบัตร............................เลขท่ี........................................ออกโดย................................................................................... 

วันออกบัตร....................................วันหมดอายุ...........................................  

 มีความประสงค์ขอร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ นาย/นาง/นางสาว/ยศ  (ถ้ามี) .................... 

............................................................................................................................................................................................ 

 เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเรื่องในเรื่องต่อไปนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  

โดยข้าพเจ้าขอส่งพยานหลักฐานท่ีประกอบการกล่าวหา/ร้องเรยีน (ถ้ามี)  

๑. .................................................................................................................... จ านวน......ชุด  
๒. .................................................................................................................... จ านวน......ชุด  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการ  

 

      ลงช่ือผู้ร้องเรียน/ผู้กล่าวหา     

ลงช่ือผู้รับเรื่อง      

ต าแหน่ง               

   

(หมายเหตุ กรณีผู้ร้องเรยีนไมป่ระสงค์จะเปดิเผยตนเองให้ระบุไวด้้วย)  

แบบค าร้องเรียน 


