แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

สานักงานสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้ แ นวคิ ด “Open to Transparency” ซึ่ ง เป็ น หลั ก การ
ของการประเมิน ITA ที่มาจากคาว่า “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน และประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ติ ด ต่ อ
กั บหน่วยงานภาครั ฐ ได้ เข้ ามามี ส่ว นร่ วมประเมิ น หรือแสดงความคิ ดเห็ นต่ อหน่ วยงานภาครั ฐ ผ่ า น
การประเมิน ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนาไปสู่การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน
เพื่อให้การดาเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวมของสถาบันฯ ในส่วนของการจัดทา
ช่องทางการร้องเรียน และการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน สานักงานสภาสถาบัน
จึงกาหนดแนวปฏิบัติใ นการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยมีหัวข้อขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการ ดังนี้
๑. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ
๔. การบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต
๕. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต และแจ้งผลการร้องเรียน
๖. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต
๗. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๘. มาตรฐานงาน
๙. แบบฟอร์มใบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
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๑. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ งานตรวจสอบ
สานักงานสภาสถาบัน

รับเรื่องร้องเรียน

ลงทะเบียนรับเรื่อง / พิจารณากลั่นกรอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานสภาสถาบัน
http://council.kmitl.ac.th/council2018/request/

นาเสนอคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

E-mall : petition@kmitl.ac.th
นาเสนอผู้บังคับบัญชา
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ – ๒๓๒๙ - ๘๒๔๓

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลการดาเนินการให้งานตรวจสอบ
สานักงานสภาสถาบัน
(๑๕ วัน)

ยุติเรื่อง / ไม่ยุติเรื่อง
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ

สิน้ สุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-4๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน ของหน่วยงาน
๒.๑ จัดตัง้ จุดรับข้อร้องเรียน
๒.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน
๒.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งของสถาบันฯ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๓. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ
การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่าง ๆ มีข้อปฏิบัติที่กาหนด ดังนี้
ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลา
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
งานตรวจสอบ สานักงานสภาสถาบัน

ทุกครั้งที่มกี ารร้องเรียน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
สานักงานสภาสถาบัน

ทุกวันทาการ

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวันทาการ

ภายใน ๑ วันทาการ

ช่องทาง

http://council.kmitl.ac.th/council2018/request/

E-mail: petition@kmitl.ac.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ – ๒๓๒๙ – ๘๒๔๓

๔. การบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต
๔.๑ กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนการทุจริต โดยมีรายละเอียด ชื่อ - สกุล / ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ ให้ครบถ้วนตามที่กาหนด
๔.๒ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต

-5๕. การประสานหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริต และแจ้งผลการร้องเรียน
การร้องเรียนการทุจริต หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากร
ของหน่วยงานภายในสถาบัน ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไขการอนุญาต หรือมีการดาเนินการ
ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
๕.๒ เรื่องการปฏิบัติห น้ าที่ ผิดวิ นัย ประมวลจริย ธรรม และจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้
รวมทั้งมีความประพฤติทั้งส่วนตัว และหรือการงานที่เสื่อมเสียต่อหน้าที่
๕.๔ เรื่องที่มีความร้ายแรงเป็นกรณีพิเศษ หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่มี การเสนอข่าวทาง
สื่อมวลชน หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์สถาบันฯ
๖. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริต
ส่ งหนั งสื อแจ้ งให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องรายงานผลการด าเนิ นการ ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน สานักงานสภาสถาบัน ทราบผลการดาเนินงาน / ความคืบหน้าภายใน
๑๕ วันทาการ เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้รอ้ งเรียนทราบ ต่อไป
๗. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๗.๑ สรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ให้ผู้บริหารทราบทุกสิน้ เดือน
๗.๒ สรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์การจัดการ ข้อร้องเรียน
ในภาพรวมของหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถาบันฯ ต่อไป
๘. มาตรฐานงาน
การด าเนินการแก้ ไ ขข้อ ร้อ งเรีย นการทุจ รติ ให้ดาเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดโดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน สานักงานสภาสถาบัน ประสานงานกับ
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือแจ้งความคืบหน้า ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทาการ

-6๙. แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือร้องเรียนการทุจริต
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................
ชื่อผู้ร้องเรียน............................................................................................
นามสุกล...................................................................................................
จังหวัด................................................................... โทรศัพท์.......................................................
E-mail............................................................................................................................................
ข้อร้องเรียน (เรื่อง)..............................................................................................................................
รายละเอียด :: ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุ.......................................................................................................
เหตุการณ์โดยย่อ :: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ผูเ้ กี่ยวข้องกระทาทุจริต (ถ้าสามารถระบุได้).........................................................................................
* ผูท้ ี่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ชื่อ................................................สกุล....................................
หน่วยงาน................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................
*สถานที่ติดต่อกลับ :: .........................................................................................................................
** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ตดิ ต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ
หมายเหตุ : แบบฟอร์มรับเรื่องร้องร้องเรียนการทุจิต เพื่อให้เรื่องราวร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความ
รวดเร็ว ขอความกรุณา
1. ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน / สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน
2. ให้กรอกรายละเอียดของผู้ร้องเรี ยน เช่น ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก เบอร์ติดต่อกลั บ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการ
พิจารณาการแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขอ้ มูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

