
แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า 

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันพระปกเกล้าเป็นไป            

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่  3 (พ.ศ.  2560 -2564)                  

สถาบันพระปกเกล้า จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า               

กรณีเกิดการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

1.1  ข้อร้องเรียนต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร  ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง  พร้อมทั้งรับรองส าเนาบัตรพนักงาน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

บัตรที่ทางราชการออกให้ 

(2) ข้อร้องเรียนต้องระบุชัดเจนว่า บุคลากรคนใดเป็นผู้กระท าการทุจริตในเรื่องใด โดยระบุ

ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ซึ่งพบการกระท านั้น อันเป็นเหตุให้ต้องยื่นข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง

ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 

(3) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(4) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องแทนผู้อื่นจะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจมาด้วย ในกรณีที่ผู้

ร้องไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวให้ระบุความประสงค์นั้นในข้อร้องเรียนด้วย 

กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม

ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น   

1.2  การยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาให้กระท าได้ทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นยื่นต่อผู้บังคับบัญชา 

(2)  ส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้บังคับบัญชา 

(3)  ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา 

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว  ให้ผู้รับข้อร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนให้งานกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการ 

ภายในเจ็ดวัน 

                2. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 

2.1 ให้งานกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องเรียน 
2.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 



2.3 กรณีที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

2.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อ ง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อม
ทั้งท าความเห็นเสนอเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ว่ามีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัย
หรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และยุติเรื่อง 

2.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ถูก
ร้องเรียนพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

2.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเลขาธิการฯ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

2.7 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

  (1) กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 

  (2) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระท าทุจริต ให้ส่งค าวินิจฉัยให้เลขาธิการด าเนินการ
พิจารณาลงโทษ ตามข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

  (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา และรายงานการแจ้งผลให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทราบ 

2.8 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามข้อ 2.7 หากผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่เห็นด้วยกับ
ผลการวินิจฉัย สามารถเสนอข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่อคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงได้ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย  

กรณีที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่เสนอข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมภายในเวลาที่ก าหนด หรือกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาตามข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นที่สุด                                                                                        

 

 

 



แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

 

รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 

                                                                                               ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียน 3 ช่องทาง 
1. ยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืน 
2. ส่งทางไปรษณีย์ 
3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                     

 

                                             ส่งข้อร้องเรียนให้งานกฎหมาย ภายใน 7 วัน 

 

                                                    ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ  - รวบรวมข้อร้องเรียน เสนอเลขาธิการฯ 

                                                                

    เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า         คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   - งานกฎหมาย ด าเนินการตามสั่งการ 
                                                              ภายใน 30 วัน        
 

  กระท าทุจริต/ผิดวินัย    ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง 

             
      

     พิจารณาลงโทษ            สั่งยุติเรื่อง 

 

                                                     แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องทราบ 
                                            ภายใน 7 วัน หลังคณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาด 
 

 



                                          แบบค าร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบค าร้องเรียน) 
 
ที.่............................................... 
................................................... 
 

         ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมูที่....... ................................. 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์...................................... 
ถือบัตรประชาชน/บัตรพนักงานสถาบัน................................................เลขที................................................... ................. 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.......................................... ..... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือให้สถาบันพระปกเกล้า พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
...................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ...............................................................................................
........................................................................................................................................................ ....................................
.................................................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................................................... ............. 
                           ทั้งนี้ ขา้พเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ......................................................................................  
เรียน ประธานสภาสถาบันฯ/เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ผู้ช่วยเลขาธิการฯ/ผู้อ านวยการ 

(ลงชื่อ) ....................................... 
     (............................................) 
                ผู้ร้องเรียน 

  ขอแสดงความนับถือ 

      โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
1) ..................................................................................................................... จ านวน.. ..........ชุด 
2) .................................................................................................................. ... จ านวน............ชุด 
3) ..................................................................................................................... จ านวน ............ชุด 
4) ...................................................................................... ............................... จ านวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................................  
                  2. .....................................................................................................  
                  3. .....................................................................................................  

                  ตามท่ีสถาบันพระปกเกล้า ได้รับการรับเรื่องร้องเรียนของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องเรียนไว้ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

                  สถาบันพระปกเกล้า ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็น 
ที่ท่านได้ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง โดยสรุปว่า……………………………………………………………………........................ 
........................................................................ ............................................................................ ......... .......................... 
........................................................................................................................................................................................
ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม
พยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(แบบแจ้งผลการด าเนินการ) 

แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน 

ที ่........................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

ที ่(เรื่องรอ้งเรยีน) /............... 

วนัที ่.......เดอืน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

อ้างถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันที่.............................................. 

(ลงชื่อ) ....................................... 
     (............................................) 
     นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร 

เรียน ...................................................................... 

งานกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการ  
โทร. 0-2141-9604 


