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แนวปฏิบัต ิ
การจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 



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 เรงรดั สวนงานที่เก่ียวของในการดำเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของบุคลากร กสศ. และภาคีรวมดำเนินงานของ กสศ. จน

ไดผลเปนขอยุติ รวมทั้งการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขนำเสนอผูจัดการ

ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

๓. คำจำกัดความ 

๓.๑ ผูรองเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูพบเห็นการกระทำทุจริตคอรัปชั่น ที่เกี่ยวของ

กับ กสศ.  

๓.๒ บุคลากร กสศ. หมายถึง ผูปฏิบัติงานของ กสศ. ตามระเบียบ กสศ. วาดวยการบริหารงาน

บุคคล 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

ผูรองเรยีนแจงผานชองทางตาง ๆ 

๓.๕ ทุจริต หมายความวา แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ 

ผูอ่ืน (มาตรา ๑ อนุ ๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 

๓.๖ ทุจริตตอหนาที่ หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาที่ 

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื ่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่ทั ้งที่ตนมิไดมี

ตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรอืใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับ 

ตนเองหรือผูอื่น หรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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๓.๗ ประพฤติมิชอบ หมายความวา ใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย 

ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน 

ของแผนดิน (มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม)  

๔. ชองทางการรองเรียนการทุจริต  ผูรองเรยีนสามารถสงคำรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 

๔.๑ ทางเว็บไซตกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา www.eef.or.th  

เลือกหัวขอ รองเรียนทุจริต   

๔.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail): whistleblower@eef.or.th 

๔.๓ สงจดหมาย/ไปรษณียถึง สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป สำนักงานกองทุนเพ่ือความ

เสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอสพี ชั้น ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

๕. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

๕.๑ ใชถอยคำหรือขอความที่สุภาพ และตองประกอบดวย 

 -   วัน เดือน ป 

 -   ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 

 -   ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองเรียนไดอยางชัดเจน หรอืชี้ชองทางแจงเบาะแส

เก่ียวกับการทุจริตของบุคลากรของ กสศ.ไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน 

สอบสวนได  

 -   ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล  

๕.๑ ขอรองเรยีนการทุจริตตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่

เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

๕.๒ การใชบริการรองเรียนทุจริตน้ัน ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนเพ่ือยืนยันวามีตัวตน

จริง ไมไดสรางเรื่องเพ่ือกลาวหาบุคคลอื่นหรือหนวยงานตางๆ ใหเกิดความเสียหาย 

๕.๓ ขอรองเรยีนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล เพ่ิมเติมไดในการ

ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอที่ ๑ นั้น ใหยุติเรื่องและเก็บ

เปนขอมูลในระบบฐานขอมูล 

๕.๔ ไมเปนขอรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

              -   ขอรองเรียนที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหนั้นจะระบุรายละเอียดตามขอ ๕.๑ จึง

จะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 

                -   ขอรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี คำพิพากษาหรือ

คำสั่งถึงท่ีสุดแลว 

                -   ขอรองเรียนที่เก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
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                -   ขอรองเรียนที่เก่ียวของกับนโยบายของรฐับาล 

                -   ขอรองเรียนที่หนวยงานอ่ืนไดดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมีขอสรุปผล

การพิจารณาเปนท่ีเรียบรอยไปแลว อยางเชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนตน 

๕.๕ นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว

พิจารณาหรือไมเปนเรื่อง เฉพาะกรณี 

๖. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

๖.๑ สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป รับเรื่องรองเรียนทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จากชองทางรองเรียนตาง ๆ ตามขอ ๔ 

๖.๒ สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป วิเคราะหเบื้องตนวาเปนเรื่องรองเรียนการทุจริตหรือไม  

หากเปนเรื่องรองเรียนการทุจริต ใหจัดทำสรุปขอมูลการรองเรียนบันทึกในแบบรับเรื่องรองเรียน (กสศ.รร.๐๑) 

เสนอผูจัดการ กสศ. เพื่อพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ใหแจง/ประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของดวย 

๖.๓ ผูจัดการ กสศ. อาจมอบหมายใหสวนงานที ่เกี่ยวของดำเนินการ หรือแตงตั้งคณะทำงาน 

พิจารณาเรื่องรองเรียน 

๖.๔ สำนักงานจะแจงผลการดำเนินการเบื้องตนใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับ

เรื่อง  (กรณีมีชื่อ-ที่อยู/ขอมูลการติดตอ ที่ชัดเจน) 

๖.๕ สวนงาน/บุคลากรสวนงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับเรื่องมอบหมาย ประสานงานรวมกับสำนัก

ธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ติดตาม เรงรัด การดำเนินการของสวนงานที่เก่ียวของจนไดขอยุติ และสรุปรายงาน

ผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขเสนอผูจัดการ 

๖.๖ ดำเนินการจัดเก็บขอมูลในแบบบันทึกเรื่องรองเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห

และจัดทำรายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนประจำป 
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๗. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต (Work Flow) 

กระบวนงาน ใชเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่  ๑  ๑๐ นาท ี เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

ขั้นตอนที่  ๒  ๓๐ นาท ี เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

ขั้นตอนที่  ๓  ๓๐ นาท ี เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

ขั้นตอนที่  ๔  ๑ วนัทาํการ เจาหนาที่สวน

งานที่เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่  ๕  ๑๕ วนัทาํการ เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

ขั้นตอนที่  ๖  จนกวาจะไดขอ

ยุติ 

เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

ขั้นตอนที่  ๗  ไตรมาสที่ ๑ เจาหนาที่ผูไดรับ

มอบหมาย 

 

รบัเรืองร้องเรียนทจุริต 

ส่งเรืองให้ส่วนงานทีเกียวข้องดําเนินการ หรือเสนอแต่งตัง

คณะทาํงานตรวจสอบเรืองร้องเรียน 

เจา้หนา้ทีวเิคราะห์ตรวจสอบประเด็นเนือหาของเรืองร้องเรียน

เบืองตน้ และสรุปขอ้มลูการร้องเรียนบนัทึกในแบบฟอร์ม  

(กสศ.รร.๐๑) และเสนอเรืองต่อผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ กสศ. พจิารณาสังการ 

แจง้ผลการดาํเนินการเบืองตน้ให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั 

สาํนกัธรรมาภิบาลและบริหารทวัไป ติดตาม เร่งรัด การดาํเนิน 

การของส่วนงานทีเกียวขอ้งจนไดข้อ้ยติุ และสรุปรายงานผลการ

ดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเสนอผูจ้ดัการ 

ดาํเนินการจัดเก็บขอ้มูลในแบบบนัทึกเรืองร้องเรียน เพือการ

ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์และจัดทํารายงานสรุปผล 

เรืองร้องเรียนทุจริตประจาํปี 

 



-๕- 

 
 

แบบฟอรมรับเร่ืองรองเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 

สวนที่ ๑ ชองทางการรองเรียน  

   เว็บไซต www.eef.or.th  

   E-mail  

   จดหมาย  

   อื่นๆ ........................................................................................................................ 

สวนที่ ๒ วัน/เวลา/เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน  

วันที่ .............................................................................................  เวลา .............................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล ............................................................................................................................................................................................................ 

ตำแหนง ................................................................................................................................................................................................................. 

สวนที่ ๓ ขอมูลผูรองเรียน 

ช่ือ-นามสกุล ....................................................................................................................................... อายุ .........................ป  เพศ ...................... 

ที่อยู ......................................................................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท............................................................................................................... อีเมล.................................................................................. 

สวนที่  ๔  รายละเอียดเรื่องรองเรียน 

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

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