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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ  
ตลอดจนสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลกิจการบ้านเมื่องที่ดี และเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต (ศปท.)  
จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ค านิยามตามมาตรการนี้ 

ทุจริตในภาครัฐ หมายถึง ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง  
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้ อ่ืน หรือการกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน 
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 
 ประพฤติมิชอบ หมายถึง ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

ผู้กล่าวหา หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ หรือได้
พบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ 

ผู้ถูกกล่าวหา หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฎการณ์ว่าได้กระท าการทุจริตในภาครัฐ 
หมายความร่วมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าวด้วย 

ไต่สวนข้อเท็จจริง หมายถึง แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ   

ส านักงาน ป.ป.ช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 ศปท. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม  
 อร. หมายถึง กลุ่มวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข ์

รมว. หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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 ปอว. หมายถึง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือรองปลัดกระทรวง 
ที่ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
 รอง หศปท. หมายถึง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานรัฐมนตรี 
 
๒. ช่องทางการร้องเรียน 

1) เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
 - เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 ๒) โทรศัพท์  
-  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โทรศัพท์หมายเลข 0 2610 54๕๗ – ๕9 
 ๓) ไปรษณีย ์โดยจัดส่งที่ 

-  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
  นวัตกรรม เลขท่ี 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

๔) ร้องเรียนด้วยตนเอง  
-  ศูนย์บริการร่วม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือ  
Call Center 1313 

-  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อาคารอุดมศึกษา ๑ ชั้น ๑๓ ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400  
 
๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

1) ศปท. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนตามข้อ 2.  
หรือจากส านักงาน ป.ป.ช. และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ (ภายใน 7 วัน) 

๒) วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
           - หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ด าเนินการเสนอ 

รอง หศปท. (ภายใน 2 วัน) 
           - หากไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ส่งคืน อก.กก. 

(ภายใน 1 ชั่วโมง) 
๓) หากมีข้อพิจารณาทางข้อกฎหมาย จะมีหนังสือแจ้ง อร.กก. ให้ความเห็น (ภายใน 1 วัน) 
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4) จัดท าหนังสือสรุปเรื่องร้องเรียนเสนอ ปอว. พิจารณาลงนามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(ภายใน 1 วัน) 

5) รับเรื่องรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษา  
(ภายใน 1 ชั่วโมง) 

6) สรุปรายงานเสนอ รมว. หรือ ปอว. เพื่อทราบ เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของ รมว. หรือ ปอว. 
(ภายใน 1 วัน)  

7) แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการ (ภายใน 1 วัน) 
8) จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียน  

ทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ รอบ 6 เดือนและ 
12 เดือน 

9) เผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน  
ผ่านทางเว็ปไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

๔. การก ากับติดตามและรายงานผล  
 รายงานสถิติการร้องเรียน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแนวทางการประเมินความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบ 
         ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว.) 
         กลุ่มวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กองกฏหมาย (อร.กกม.) 
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