
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท ำขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1.เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต มี
ขั้นตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนใหเ้ป็นตำมมำตรฐำนเดียวกัน  

 2.เพื่อใหเ้กิดควำมเช่ือมั่น และไว้วำงใจว่ำมหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้มีกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีได้ก ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้อง มีกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ และ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 3.เพื่อเป็นกำรพิทักษ์สิทธิของประชำชน และผู้ร้องเรียนท่ีมีกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  

ค าจ ากัดความ 

เร่ืองร้องเรียน หมำยถึง กำรท่ีประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บอกเล่ำเรื่องรำวต่อมหำวิทยำลัยสวน
ดุสิตเพื่อขอให้มหำวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ใหค้วำมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำ และบรรเทำควำม
เดือดร้อน อันเนื่องมำจำกกำรทุจริต กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยถึง กำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ท่ีเป็น
กำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลท ำให้เกิดควำมเดือดร้อน ควำมเสียหำยแก่ภำครัฐและประชำชน 
เช่น กำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรใช้งบประมำณในโครงกำร เป็นต้น 

 ผู้ร้องเรียน/ผูแ้จ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

 บุคลากร หมำยถึง ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  

 หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง หน่วยงำนท่ีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต มอบหมำยให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึ้น และประสำนงำนกับผู้
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 

 การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้ังแต่ต้น ไปจนถึงกำรติดต่อ
ประสำนงำน กำรได้รับกำรแก้ไข หรือได้ข้อสรุป และมีกำรแจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อไป  
 

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำยในมหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส สำมำรถแจ้งได้ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยฯ ดังนี้ 
           



1.ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ท่ี Service Center กองประชำสัมพันธ์ อำคำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ช้ัน 1 
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต     
          2.ยื่นเรื่องทำงไปรษณีย์ ท่ีอยู่ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 295 ถ.นครรำชสีมำ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
          3.ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2244 5555 / 0 2244 5100-5 
          4.ยื่นเรื่องทำงเว็ปไซต์ ร้องเรียนกำรทุจริต มหำวิทยำลัยสวนดุสิต http://dusit.ac.th/fraud 
          5.ยื่นเรื่องทำง Facebook : https://www.facebook.com/dusit.ac.th/ 

 

แผนผงักระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

แผนผงัขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
(กองประชาสัมพันธ์) 

ด าเนินการรับเรื่อง / ตรวจสอบ / พิจารณา 
(ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

ส่งเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
(ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามค าสั่งของผูบ้ริหาร 

(ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

เรื่องร้องเรียนฯ ท่ีตอ้งมีการพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามล าดับขั้น 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ด าเนินการแก้ไข 
- รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ  
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ  
(กรณีไม่แล้วเสร็จในคร้ังเดียวให้แจ้งคร้ังแรกภายใน 15 วัน) 

http://dusit.ac.th/fraud


ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่วงเวลาการรับเร่ือง ช่องทาง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ยื่นเรื่องด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลำ 08.30-16.30 น. 

Service Center กองประชำสัมพันธ์ 
อำคำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ช้ัน 1  

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

1 วันท ำกำร 

ยื่นเรื่องทำงไปรษณีย ์ วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลำ 08.30-16.30 น. 

ท่ีอยู่ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
295 ถ.นครรำชสีมำ 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

1 วันท ำกำร 

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์  วันจันทร์ – วันศุกร ์
เวลำ 08.30-16.30 น. 

โทรศัพท์ 
0 2244 5555 / 0 2244 5100-5 

1 วันท ำกำร 

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 
ร้องเรียนกำรทุจริต ม.สวนดุสิต 

ทุกวัน/เวลำ http://dusit.ac.th/fraud 1 วันท ำกำร 

ร้องเรียนทำง facebook 
 

ทุกวัน/เวลำ https://www.facebook.com/dusit.ac.th/ 
 

1 วันท ำกำร 

 
หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1.รำยละเอียดของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส 
                     1.1 ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส  
           1.2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
           1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือช้ีช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี ชัดแจ้ง
เพียงพอท่ีสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้  
           1.4 ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
 2.ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแสต้องใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ 
 3.ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมลูเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 4.ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยสวนดุสิต  
 5.เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐำนข้อมูล  
 6.ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ให้เป็นข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสท่ีเข้ำลักษณะดังต่อไปนี้  
  6.1 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหลักฐำนแวดล้อม
ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะท ำกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 
2551 จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  
  6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้มีค ำ
พิพำกษำหรือค ำส่ังท่ีสุดแล้ว  

http://dusit.ac.th/fraud


  6.3 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรหรือ
ด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรท่ีก ำกับดูแล 
  6.4 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ท่ีเกิดจำกกำรโต้แย้งยังสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรว่ำจะรับไว้พิจำรณำ หรือไม่เป็นเรื่อง
เฉพำะกรณี  

7.กำรบันทึกข้อร้องเรียน  
  7.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรำยละเอียด คือ     
ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ หมำยเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต พฤติกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและสถำนท่ีเกิดเหตุ  
  7.2 ทุกช่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแกไ้ขและกำรแจ้งกลับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          กองประชำสัมพันธ์ ด ำเนินกำรรับเรื่อง ตรวจสอบ พิจำรณำ และส่งเรื่องเสนอผู้บริหำรเพื่อ

พิจำรณำด ำเนินกำร ดังนี ้
  8.1 หำกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนให้
หน่วยงำนนัน้รำยงำนผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบโดยตรงภำยใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน และส ำเนำเรื่อง
ร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร ให้กองประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรำยงำนต่อผู้บริหำรต่อไป  
  8.2 หำกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ผู้บริหำรมอบหมำยให้มีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้ำหน้ำท่ีกองประชำสัมพันธ์ท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ต้องรำยงำนผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน และหำกกำรพิจำรณำ
วินิจฉยัไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียว ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน หำกกำรพิจำรณำแล้วเสร็จ ส ำเนำเรื่อง
ร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรให้กองประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 1 ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรำยงำนต่อผู้บริหำรต่อไป 

9.กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  
  9.1 กองประชำสัมพันธ์ รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ผู้บริหำรทรำบเป็นระยะ  
  9.2 กองประชำสัมพันธ์ รวบรวมรำยงำนสรุปกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หลังจำกส้ินปีงบประมำณเพื่อน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภำพรวมของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นน ำทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำองค์กรต่อไป 
 
 



คําส่ังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๑๐๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
การทุจริต

___________________________

โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดําเนินการ
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้การดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และทําให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และการทุจริต ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะทํางานการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต โดยมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะทํางาน
๒. ผู้อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย รองประธานคณะทํางาน
๓. ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลยุทธ์ คณะทํางาน
๔. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางาน
๕. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะทํางาน
๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํางาน
๗. ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะทํางาน
๘. คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะทํางาน
๙. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะทํางาน
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะทํางาน
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะทํางาน
๑๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทํางาน
๑๓. คณบดีโรงเรียนการเรือน คณะทํางาน
๑๔. คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ คณะทํางาน
๑๕. คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะทํางาน
๑๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน
๑๗. ผู้อํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
๑๘. ผู้อํานวยการกองกฎหมาย คณะทํางาน
๑๙. ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล คณะทํางาน
๒๐. ผู้อํานวยการกองกลาง คณะทํางาน



- ๒ -

๒๑. ผู้อํานวยการกองอาคารและสถานท่ี คณะทํางาน
๒๒. ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะทํางาน
๒๓. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน คณะทํางาน
๒๔. ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ คณะทํางาน
๒๕. หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบภายใน คณะทํางาน
๒๖. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทํางาน
๒๗. ห้วหน้างานพัสดุ คณะทํางาน

๒๘. ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ คณะทํางานและเลขานุการ
๒๙. เจ้าหน้าท่ีกองประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทํางานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต
มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

๑.ให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและใช้
บริการข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก

๒.จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้ครบ
ถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก

๓.วางระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต และ
ติดตามการดําเนินงานเพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร 

๔.พิจารณา ประสาน ติดตาม เร่งรัด ช้ีแจง การตอบข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต
๕.เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการทุจริต จากช่อง

ทางต่างๆ ทุกวัน และรายงานต่อผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ จากน้ันส่งสรุปรายงานผลการดําเนินการต่อ
ผู้บริหารอย่างต่อเน่ือง

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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