
 
 

 

คูมือการจัดการเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity 

Transparency Assessment : ITA) กําหนดตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริตโดยใหสวนราชการมีมาตรการภายใน

เพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต กําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงานสําหรับการจัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน โดยการรับฟงเสยีงสะทอนหรอืขอรองเรยีนจากผูรบับริการหรือผูมีสวนไดเสีย

หร ือสาธารณชน และจะต องม ีกระบวนการจ ัดการและตอบสนองต อข อร องเร ียนอย างเหมาะสม  

ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยหนวยจัดการเรื่องรองเรียน และศูนยรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการ

กระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีแนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องรองเรียน โครงสรางองคกรและข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียน โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.คําจํากัดความ 

 “เรื่องรองเรียน” หมายถึง เรื่องรองเรียนทั่วไป เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ

บุคลากร หรือขอกลาวหาบุคลากรเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ หรือความผิดที่เขาขาย

การกระทําความผิดทางวินัยของบุคลากร รวมถึงการบอกเลาเรื่องราวตอมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื ่อขอให

ชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือตรวจสอบขอเท็จจริงอันเนื ่องมาจากการไดรับความเดือดรอน  

ความไมเปนธรรม หรือพบเห็นการกระทําผิดกฎหมายอันเกิดจากการกระทําของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ผู ร องเรียน” หมายถึง ผู ร ับบริการ ผูมีสวนไดเสีย สวนราชการ หนวยงานของรัฐ บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปผูที่ติดตอกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 “ผูถูกรองเรียน” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝน กฎหมาย ระเบียบ  

คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงิน หรือทรัพยสินของ

แผนดิน 

2. ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขาย

การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไดจัดใหมีหนวยงานที่สาํคัญในการรบัผดิชอบในการประสานจัดการขอรองเรียน 

คือ หนวยจัดการรองเรียน และ ศูนยรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดีโดยผู ร องเรียนสามารถดําเนินการยื ่นเรื่องรองเรียนตอ

มหาวิทยาลัยไดในหลายชองทางดังตอไปน้ี 
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2.1  รองเรียนเปนลายลักษณอักษรโดยทําเปนหนังสือสงถึงหนวยงาน/มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือทําเปน

หนังสือเสนอตออธิการบดี โดยสงหนังสือผานทางระบบสารบรรณเอกสารกองบริหารงานกลาง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.2 รองเรียนโดยมาติดตอดวยตนเอง ณ หนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแส

การทุจริตประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร ชั ้น 1 สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2.3 ร องเร ียนผานทางจดหมายอ ิ เล ็กทรอนิคส   (email) ถ ึงอธ ิการบดี (Chapant@kku.ac.th) 
kku.lawdivision@gmail.com รองเรียนผานทางโทรศัพทสายตรงอธิการบดี หรือหนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนย
รับเรื่องรองเรียและแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท 
043– 202430 

2.4 รองเรียนผานทางระบบออนไลน “ระบบรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ” 

https://complaint-lawdivision.kku.ac.th/auth/login  

2.5 มหาวิทยาลัยไดรับเรื่องรองเรยีนจากหนวยงานของรัฐอื่นๆที่มีหนาที่ดําเนินการรบัเรื่องรองเรียน เชน 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนตน 

3. กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 

โดยหนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 6 

ข้ันตอน ดังน้ี   

3.1 การตรวจสอบเร่ืองรองเรียนเบื้องตน 

3.1.1 เมื ่อไดร ับเร ื ่องรองเรียนไมวาจะเปนชองทางใด ใหหนวยอํานวยการกองกฎหมาย 

ดําเนินการลงทะเบยีนรับหนังสือในระบบการรับหนังสือของกองกฎหมาย และหนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับ

เรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบเรื่องรองเรียน

เบื้องตน กอนเสนอความเห็นตออธิการบดี 

3.1.2 กรณีไมใชเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จะไมรับไวพิจารณา และแจงผูรอง/ผูแจงเบาะแสเพื่อทราบ 

  3.1.3 กรณี เรื่องรองเรยีนและการแจงเบาะแสการกระทาํที่เขาขายการทจุรติและประพฤติมิชอบ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

   - รองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน รับเรื่องไวพิจารณา 

mailto:Chapant@kku.ac.th
mailto:kku.lawdivision@gmail.com
https://complaint-lawdivision.kku.ac.th/auth/login
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- เรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปนลักษณะบัตรสนเทห โดยไมระบุพยานหลักฐานชัดแจง ไมนาเช่ือถือ จะเสนอเรื่องตออธิการบดีเพื่อสั่งยุติเรื่อง 

และเก็บขอมูล 

 

3.2  การเสนอความเห็นตออธิการบดี 

3.2.1 ตรวจสอบขอมูล เรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ หากเห็นวาไมเพียงพอตอการพิจารณา ใหสืบสวนขอมูลเพิ่มเติม 

3.2.2 สร ุปประเด็นการร องเร ียนเสนอตออธิการบดี หากเกี ่ยวของกับกฎหมายใหระบุ 

ขอกฎหมาย และหากเห็นวาควรเสนอเรื ่องรองเรียนใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่ เกี ่ยวของ  

เปนผูพิจารณา ใหเสนอความเห็นตออธิการบดีประกอบการพิจารณา เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงหรือแกไขปญหา 

ขอรองเรียนตามอํานาจหนาที่ แลวแตกรณี 

3.2.3 หากขอรองเรยีนเปนการกระทําความผดิเขาขายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความผิด

ทางวินัย ใหเสนอความเห็นตออธิการบดี เพื่อสงเรื่องเขาสูกระบวนการ แลวแตกรณี 

3.3  ปฏิบัติตามขอวินิจฉัยของอธิการบดี 

 เมื่ออธิการบดีมีคําวินิจฉัยเปนประการใด ใหหนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียน/แจง

เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย ดําเนินการตามคําวินิจฉัยตอไป 

3.4 การติดตามผลการดําเนินงาน 

 เมื ่อมีการแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนใดเปนผู พิจารณาตามขอวินิจฉัยของ

อธิการบดีแลว และยังไมไดรายงานผลการพิจารณาดําเนินการ หนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียน

และการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย จะติดตามผลการดําเนินการ

เปนระยะ ดังน้ี 

 3.4.1กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป 

(1) ติดตามผลครั้งที่ 1  เมื่อครบกําหนด 3-7 วัน (นับแตวันที่หนวยงานไดรับหนังสือ

แจงใหดําเนินการ) 

(2) ติดตามผลครั้งที่ 2 กรณีครบ 15 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 3-7 วันตาม (1) 

(3) ติดตามทุกๆ 30 วัน จนกวาจะทราบผลการดําเนินการ หรือสิ้นสุดการดําเนินการ 

 3.4.2กรณีเรื่องรองเรียนเขาขายการกระทําความผิดทางละเมิดของเจาของหนาที่ 

(1) ติดตามผลครั้งที่ 1 เมื่อครบกําหนด 15-30 วัน (นับแตวันที่หนวยงานไดรับหนังสือ

แจงใหดําเนินการ) 

(2) ติดตามผลครั้งที่ 2 กรณีครบ 30-45 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด ตาม(1) 

(3) ติดตามทุกๆ 30 วัน จนกวาจะทราบผลการดําเนินการ หรือสิ้นสุดการดําเนินการ 

 3.4.3 กรณีเรื่องรองเรียนเขาขายการกระทําความผิดทางวินัย 

(1) ติดตามผลครั้งที่ 1 เมื่อครบกําหนด 15-30 วัน (นับแตวันที่หนวยงานไดรับหนังสือ

แจงใหดําเนินการ) 
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(2) ติดตามผลครั้งที่ 2 กรณีครบ 30-45 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดตาม (1) 

(3) ติดตามทุกๆ 30 วัน จนกวาจะทราบผลการดําเนินการ หรือสิ้นสุดการดําเนินการ 

 

3.5 การรายงานผลการดําเนินการตออธิการบดี 

 เมื่อศูนยรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

หนวยจัดการเรื่องรองเรียน กองกฎหมาย ไดรับรายงานผลการพิจารณาจากหนวยงานผูพิจารณาดําเนินการเรื่อง

รองเรียน ใหเสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของหรือยุติเรื่องตอไป   

3.6 แจงผลการดําเนินการตอผูรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เมื่ออธิการบดีมีคําวินิจฉัยตามที่ไดรายงานผลการดําเนินการ หนวยจัดการเรื่องรองเรยีน ศูนยรับเรื่อง

รองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําที่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กองกฎหมายจะแจงผลการ

ดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 3-7 วัน 

 

4. โครงสรางองคกรและกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 

                มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยหนวยจัดการเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส 

การกระทําที ่เขาขายการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี มีโครงสรางองคกร  

และกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ (FlowChart) ดังน้ี 
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