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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

๑. วัตถุประสงค 
กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดจัดทำ “แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการเรื ่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”  เพื่อสรางกลไกปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการดำเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ กสศ.  ใหเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม โปรงใส เปนองคกรธรรมาภิบาล 

๒. ขอบเขต 
การประสานงาน ติดตาม เรงรัด สวนงานที่เก่ียวของในการดำเนนิการเร่ืองรองเรียน การทุจริตประพฤติ

มิชอบ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และภาคีรวมดำเนินงานของ กสศ. 
จนไดผลเปนขอยุติ รวมทั้งการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขนำเสนอ
ผูจัดการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

๓. คำจำกัดความ 
๓.๑ ผูรองเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูพบเห็นการกระทำทุจริตคอรัปชั่น ที่เกี่ยวของ

กับ กสศ.  
๓.๒ เจาหนาที่ของรัฐ หมายถึง เจาหนาที ่ของรัฐ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๓ ภาคีรวมดำเนินงาน หมายถึง ภาคีรวมดำเนินงานตามระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๔ เรื่องรองเรียน หมายถึง ประเด็นการรองเรยีนหรือการแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติ

มิชอบ การปฏิบัติหรอืละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และภาคีรวมดำเนินงานของ กสศ. ที่
ผูรองเรยีนแจงผาน ชองทางตาง ๆ 

๓.๕ ทุจริต หมายความวา แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ 
ผูอ่ืน (มาตรา ๑ อนุ ๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

๓.๖ ทุจริตตอหนาที่ หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาที่ 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่ทั ้งที่ตนมิไดมี
ตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรอืใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับ 
ตนเองหรือผูอื่น หรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๓.๗ ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน 
ของแผนดิน (มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม)  

๔. ชองทางการรองเรียน  ผูรองเรียนสามารถสงคำรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 



๔.๑ ทางเว็บไซตกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา www.eef.or.th  
เลือกหัวขอ Îเสนอแนะ/รองเรียน   
โดยสามารถเลือกประเภทเรื่อง/งานที่ประสงคจะรองเรียนไดจากเมนูยอย 
๔.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail): contact@eef.or.th 
๔.๓ สงจดหมาย/ไปรษณียถึงสำนักธรรมาภิบาลและบริหารท่ัวไป สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอสพี ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ 

๕. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน 
๕.๑ ใชถอยคำหรือขอความที่สุภาพ และตองประกอบดวย 
 -   วัน เดือน ป 

 -   ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 
 -   ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองเรียนไดอยางชัดเจนวาไดรับความเดือดรอนหรือ 
เสยีหาย ตองการใหแกไข ดำเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาที่ของสำนักงานได 
ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดำเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได  

 -   ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 
๕.๑ ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหายตอบุคคลอื่น

หรือหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
๕.๒ การใชบริการรองเรียนนั้น ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรยีนเพื่อยืนยันวามีตัวตนจริง ไมได

สรางเร่ืองเพื่อกลาวหาบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ ใหเกิดความเสียหาย 

๕.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือนรอน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของ
เจาหนาที่สำนักงาน หรือหนวยงานดานการประเมินคุณภาพภายนอกที่อยูภายใตการดูแลของสำนกังาน 

๕.๔ เปนเรื่องที่ประสงคขอใหสำนักงานชวยเหลือหรือขจัดความเดือดรอน ในดานที่เกี่ยวของกับความ
รบัผิดชอบหรือภารกิจของสำนกังานโดยตรง 

๕.๕ ขอรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล เพิ่มเติมไดในการดำเนนิการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอที่ 1 นัน้ ใหยุติเร่ืองและเก็บเปนขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล 

๕.๖ ไมเปนขอรองเรยีนที่เขาลักษณะดังตอไปนี ้
              -   ขอรองเรียนที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหนั้นจะระบุรายละเอียดตามขอท่ี 1 จึงจะ
รับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
                -   ขอรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี คำพิพากษาหรือ
คำสั่งถึงท่ีสุดแลว 
                -   ขอรองเรียนที่เก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
                -   ขอรองเรียนที่เก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล 
                -   ขอรองเรียนที่หนวยงานอ่ืนไดดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมีขอสรุปผล
การพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยไปแลว อยางเชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนตน 



๕.๗ นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินจิของผูบังคบับัญชาวาจะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่อง เฉพาะกรณี 

๖. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
๖.๑ สวนงานที่เกี่ยวของ (กรณีรับเรื่องรองเรียนทางเว็บไซต/อีเมล) หรือสำนักธรรมาภิบาลและ

บริหารทั่วไป (กรณีรองเรียนทางจดหมาย/ไปรษณีย) รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จากชองทางรองเรียนตาง ๆ ตามขอ ๔ 

๖.๒ สวนงาน/เจาหนาที่ส วนงานที่เกี ่ยวของหรือท่ีไดรับเรื ่องมอบหมาย วิเคราะหตรวจสอบ
ประเด็นเนื้อหาของเรื่องรองเรียนเบ้ืองตน และจัดทำสรุปขอมูลการรองเรียนบันทึกในแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียน 
(กสศ.รร.๐๑) เสนอผูจัดการ กสศ. เพื่อพิจารณาสั่งการ ท้ังน้ีใหแจง/ประสานงานกับสำนักธรรมาภิบาลและบริหาร
ท่ัวไปดวย 

๖.๓ สงเรื่องใหสวนงานที่เกี่ยวของดำเนินการ หรือเสนอแตงตั ้งคณะทำงาน ตรวจสอบเรื ่อง
รองเรยีน 

๖.๔ แจงผลการดำเนินการเบื้องตนใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่อง  (กรณีมี
ชื่อ-ที่อยู/ขอมูลการติดตอ ที่ชัดเจน) 

๖.๕ สวนงาน/เจาหนาที่สวนงานที่เก่ียวของหรือที่ไดรับเรื่องมอบหมาย ประสานงานรวมกับสำนัก
ธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ติดตาม เรงรัด การดำเนินการของสวนงานที่เก่ียวของจนไดขอยุติ และสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขเสนอผูจัดการ 

๖.๖ ดำเนินการจัดเก็บขอมูลในแบบบันทึกเรื่องรองเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห
และจัดทำรายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนประจำป 

 
๗. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน (Work Flow) 

กระบวนงาน ใชเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันตอนที่  ๑  ๕ นาที เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันตอนที่  ๒  ๓๐ นาท ี เจาหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันตอนที่  ๓  ๓๐ นาท ี เจาหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมาย 

รับเรืองร้องเรียน 

เจา้หน้าทีวิเคราะห์ตรวจสอบประเด็นเนือหาของเรืองร้องเรียน

เบืองตน้ และสรุปขอ้มูลการร้องเรียนบนัทึกในแบบฟอร์ม  

(กสศ.รร.๐๑) และเสนอเรืองต่อผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ กสศ. พิจารณาสังการ 

 



ข้ันตอนที่  ๔  ๑ วันทำการ สวนงานที่
เก่ียวของ 

ข้ันตอนที่  ๕  ๑๕ วันทำการ เจาหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันตอนที่  ๖  จนไดขอยุต ิ เจาหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันตอนที่  ๗  ไตรมาสที่ ๑ เจาหนาที่ที ่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
  

ส่งเรืองให้ส่วนงานทีเกียวข้องดําเนินการ หรือเสนอแต่งตัง

คณะทาํงานตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

แจง้ผลการดาํเนินการเบืองตน้ให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั 

สาํนกัธรรมาภิบาลและบริหารทวัไป ติดตาม เร่งรัด การดาํเนิน 

การของส่วนงานทีเกียวขอ้งจนไดข้อ้ยติุ และสรุปรายงานผลการ

ดาํเนินงาน ปัญหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขเสนอผูจ้ดัการ 

ดาํเนินการจัดเก็บขอ้มูลในแบบบันทึกเรืองร้องเรียน เพือการ
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