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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างแนวปฏิบัติในการท างานด้านการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

กองกฎหมายจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับนี้จะท าให้ผู้รับบริการที่ยื่นค าร้องเรียนได้ทราบ 
ถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติในการยื่นและพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบได้ ท าให้สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ถูกต้อง อันเป็นการวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการ
ก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อไป 
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง

การปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงานในภาครัฐจะได้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการ 

ต่าง ๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังด ารงอยู่ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงใน

สายตาของนานาประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( CPI : Corruption 

Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International (TI) ปี 

๒๕๖๐ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๙๖ จากการจัด

อับดับทั้งหมด ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนส าคัญที่ทุกรัฐบาลให้

ความส าคัญในการแก้ปัญหา 

๑.๒ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กระท าการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน

ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้

มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

๑.๓ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง

ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 

ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 

๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ



๒ 
 
ตามยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 

๑.๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 

และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง

กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส  

โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

๑.๖ รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส าคัญ

เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการและต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งการด าเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการ

ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหาร

ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก ากับให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยน

กฎหมายให้มีความทันสมัย และการลงโทษผู้ที่กระท าความผิดอย่างจริงจัง เพ่ือให้บุคลากรและภาคประชา

สังคมมีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการด าเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นการเสริมสร้างการบริหารราชการที่มีคุณธรรม 

ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงได้ออกประกาศก าหนดแนวทาง 

การจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เรื่อง  แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” 

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อร้องเรียนการกล่าวโทษและมีหน้าที่ในการจัดการข้อร้องเรียนและ  

การกล่าวโทษของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



๓ 
 
๒. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานภายในกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  จัดตั้ งขึ้นตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีหน้าที่รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ และจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้มีหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  

 
๓. สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ที่กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ (ส่วนต่อเติม) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๙/๙ หมู่ ๙ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

 
๔. นิยามศัพท ์ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา

ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึงพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ยื่นข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  หรือ

หน่วยงานของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 
“ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า  เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะต้อง

เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ  
ข้อคิดเห็น ค าชมเชย  การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน           
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

“การกล่าวโทษ” หมายความว่า การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าการกระท าผิดวินัยอันเนื่องมาจาก
กระท าการในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ รวมถึงการกระท าผิด
จรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 



๔ 
 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 

๕. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
(๑) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา และ

ประชาชน สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นความลับ 

(๒) มหาวิทยาลัยค านึงถึงความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของ 
ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต และผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิดหรือ
ทุจริตที่มีความเป็นธรรม เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ และเป็นความลับ ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าต่อ
ผู้บริหาร และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นระยะ 

(๔) ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๕) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การรายงานการ
กระท าผิดและการทุจริตต่อผู้บังคับบัญชาหรือรายงานผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้ หากพบเห็นหรือมีเหตุ 
อันควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในกระบวนการ  
สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือกระท าผิด  

(๖) ก าหนดให้กองการเจ้าหน้าที่  กองกฎหมาย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย  

(๗) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย จัดท าหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
การกระท าผิดหรือทุจริต รวมถึงจัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอก
รับทราบ  

(๘) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย จัดท าทะเบียนและสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต รวมทั้งจัดท ารายงานสรุป ข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีอย่างน้อย  
ทุก ๖ เดือน  

(๙) ก าหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคลากรที่มีผลการ  
สอบสวนหรือผลการพิจารณาว่ามีการกระท าอันเป็นการทุจริต  

(๑๐) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย รายงานผลการด าเนินการกับเรื่องร้องเรียนการ
กระท าผิดหรือทุจริต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่ออธิการบดี อย่างน้อยทุก ๖ เดือน  



๕ 
 

(๑๑) ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการ
ตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(ก) ผู้ท าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนสอบหาข้อเท็จจริง ขั้นตอนการด าเนินการกับ
เรื่องร้องเรียนการกระท าผิดหรือทุจริต ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระท าการทุจริต 

(ข) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็น
ความลับ โดยจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสนั้น ๆ เท่านั้น  

(ค) การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต ให้เปิดเผย 
ข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคล  
ที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ 

(ง) ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นความลับ  
ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด  

(จ) กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถร้องขอให้มหาวิทยาลัย
ก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้  

 
๖. การยื่นข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ 

ผู้รับบริการที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียนกล่าวโทษให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยมีรายการดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อและท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์

เกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร  
(๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ  
(๔) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเสนอข้อร้องเรียน การกล่าวโทษแทนผู้อ่ืนมิได้เว้นแต่

เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้รับบริการตามที่กฎหมายก าหนด 

 
๗. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ 

ผู้รับบริการประสงค์สามารถแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้  
(๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ  ได้ที่ศูนย์รับ

เรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   



๖ 
 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.stou.ac.th หรือตามตัวอย่างแนบท้ายคู่มือนี้ 

(๒) ทางไปรษณีย์ส่งไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

(๓)  ทางเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามข้ันตอนดังนี้ 
(๓.๑) เข้าเว็บไซต์ https://www.stou.ac.th 

 
(๓.๒) คลิกท่ี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ 

 

https://www.stou.ac.th/website/complain/Home.aspx


๗ 
 

(๓.๓) เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณ 

 
 
(๓.๔) คลิกท่ี เรื่องราวร้องทุกข ์

 
 

 

 



๘ 
 

(๓.๕) กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ระบุข้อความที่ต้องการร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น โดยสังเขป 
แนบไฟล์ และคลิกยื่นข้อร้องเรียน หรือกรอกข้อมูลใหม่ 

  
(๔)  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองกฎหมาย LAD-STOU@stou.ac.th 
(๕)  ตู้รับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย  
 

๘. การด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษของมหาวิทยาลัย 
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่กองกฎหมายได้รับข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษจากผู้รับบริหาร เจ้าหน้าที่ 

กองกฎหมายจะด าเนินการออกใบรับข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษให้แก่ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐาน  
(๒) ในกรณีมหาวิทยาลัยได้รับข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซต์ของศูนย์รับ

เรื่องร้องเรียน จากส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
ส่งเรื่องให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบแจ้ง 
รับข้อร้องเรียนการกล่าวโทษไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตามสถานที่ที่ปรากฏในข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ หรือ
ในรูปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ  

(๓) ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมอบหมายให้สาขาวิชา  ส านัก 
สถาบัน หรือหน่วยงานในสังกัดที่ เกี่ยวข้องท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือส่งให้                   
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน               
ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได ้ 

(๔) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ส่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ให้อธิการบดีส่งเรื่องให้ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 



๙ 
 

(๕) ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับการรายงานผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการ
ทราบภายใน ๓๐ วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
   
๙. ข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษของผู้รับบริการทีม่หาวิทยาลัยไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ 

(๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
(๒) ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล  
(๓) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึง

ที่สุดแล้ว  
(๔) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง  ตลอดจนพยาน

บุคคลที่แน่นอน  
(๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณาเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)  ส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  

ผู้บังคับบัญชาอาจจะพิจารณาให้รับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตาม (๔) ไว้ด าเนินการได้หากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง 
 
๑๐. ประเภทของข้อร้องเรียน 

(๑) การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ  
(๒) การจัดการศึกษา  
(๓) การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น การลา การก าหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง เป็นต้น  
(๔) การจัดซื้อจัดจ้าง 
(๕) ทุนการศึกษา  
(๖) จรรยาบรรณของบุคลากร 
(๗)  การซื้อ ขาย และปลอมปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(๘)  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
 

๑๑. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล 
การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกล่าวโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้

ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าให้ต้องได้รับภัยหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน  
กล่าวโทษ การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น หากพบว่าบุคลากรแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส หรือข้อมูลที่มี



๑๐ 
 
หลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย ให้ด าเนินการ
ทางวินัยกับบุคลากรดังกล่าว  

 
๑๒. แผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนหรือการกล่าวโทษ 

การด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอ การรับเรื่อง และการพิจารณาข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษที่มิได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน แผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
ดังนี้ 
 

 
 



๑๑ 
 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนหรือการกลา่วโทษ 

 
 

                              
 
 
       
 

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

เรื่อง  ....................................................... 

เรียน  อธิการบดี 
 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................  

เกิดวันที่............เดือน........................... .........พ.ศ. .................. อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่...................... หมู่ที่..........

ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ ต าบล/แขวง........................ .................

อ าเภอ/เขต..............................จังหวดั..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์............................  

อาชีพ...................................................................ต าแหน่ง.............................................. ....เลขประจ าตัว
ประชาชน....................................................... ขอร้องเรียนและกล่าวโทษ (ระบุชื่อบุคคลและพฤติการณ์หรือ
เหตุการณ์การกระท าและพยานหลักฐานที่ร้องเรียนและการกล่าวโทษ).........................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ที่อยู่.............................................................. 

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

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

     โทรศัพท์........................................................ 

     
 

ค าร้องเรียนหรือการกลา่วโทษ 



๑๔ 
 

มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ...............................................................................  

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

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

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

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

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

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

 
ทั้งนี ้ ได้แนบหลักฐานท้ายนี้จ านวน.............แผ่น ดังนี้  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
 ส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์รับรองส าเนาถูกต้อง  
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 
                                                             (ลายมือชื่อ).................................... .................... 
       (.........................................................)  
 
หมายเหตุ ผู้รับบริการที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียนกล่าวโทษให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยมีรายการดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อและท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์

เกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร  
(๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ  
(๔) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเสนอข้อร้องเรียน การกล่าวโทษแทนผู้อ่ืนมิได้เว้นแต่

เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้รับบริการตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความ
คับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน อย่างไร  
 
 

 
 



๑๕ 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
----------------------------------------- 

  โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีมาตรฐาน ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานในการตอบสนอง  
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงถึงความโปร่งใส  
มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ จึงออกประกาศก าหนดแนวทางการจัดการ 
ข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการ
จัดการข้อร้องเรียน และการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

  ข้อ ๓ ในประกาศนี ้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   
  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 
  “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ยื่นข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 



๑๖ 
 
  “ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” หมายความว่า เรื่องที่ผู้ รับบริการมีข้อคิดเห็น  หรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า  เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะ ต้องเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย  การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จาก  
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
  “การกล่าวโทษ” หมายความว่า การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าการกระท าผิดวินัย                 
อันเนื่องมาจากกระท าการในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต                        
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ                         
รวมถึงการกระท าผิดจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ข้อ ๔  ให้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” ขึ้นในกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  มีหน้าที่    
รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ และจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
โดยให้มีหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานในศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

  ข้อ ๕ ผู้รับบริการที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียนกล่าวโทษให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยมีรายการ 
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ชื่อและท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ตัวตนได ้ 
  (๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง  หรือ
พฤติการณ์เก่ียวกับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร  
  (๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ  
  (๔) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเสนอข้อร้องเรียน การกล่าวโทษแทนผู้อ่ืน
มิได้เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือน               
ไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้รับบริการตามที่กฎหมายก าหนด 

  ข้อ ๖ กรณีผู้รับบริการประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้  
  (๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ                
ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.stou.ac.th  



๑๗ 
 
  (๒) ทางไปรษณีย์ส่งไปที่ศูนย์รับเรื่องร้ องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  
  (๓)  ทางเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
  (๔)  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกองกฎหมาย LAD-STOU@stou.ac.th 
  (๕)  ตู้รับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๗  ให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายออกใบรับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษให้แก่ผู้รับบริการไว้           
เป็นหลักฐาน  

  ข้อ ๘ ในกรณีมหาวิทยาลัยได้รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษตามข้อ ๖ (๒) หรือ (๓) หรือ              
จากส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายส่งเรื่องให้                 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบแจ้งรับข้อร้องเรียน               
การกล่าวโทษไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตามสถานที่ที่ปรากฏในข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ หรือในรูปจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ  

  ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ของผู้รับบริการไว้ด าเนินการก็
ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
  (๒) ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล  
  (๓) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษา              
หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  (๔) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 
ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน  
  (๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผล                        
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  
  ผู้บังคับบัญชาอาจจะพิจารณาให้รับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามข้อ ๙ (๔) ไว้ด าเนินการ
ได้หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๑๐ ประเภทของข้อร้องเรียน แบ่งเป็น ๘ ประเภท ดังต่อไปนี้  
  (๑) การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ  
  (๒) การจัดการศึกษา  



๑๘ 
 
  (๓) การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้                
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การลา การก าหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายต าแหน่ง เป็นต้น  
  (๔) การจัดซื้อจัดจ้าง 
  (๕)  ทุนการศึกษา  
  (๖)  จรรยาบรรณของบุคลากร 
  (๗)  การซื้อ ขาย และปลอมปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (๘)  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๑๑ ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมอบหมายให้
สาขาวิชา ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือ  
ส่งให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน               
ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได ้ 
  ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ส่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ  ให้อธิการบดีส่งเรื่องให้             
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทาง                 
แก้ไขปัญหา 

  ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับการรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อ ๑๑ ให้ผู้รับบริการทราบภายใน ๓๐ วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  ข้อ ๑๓ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ
แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๙ – ๑๑ 

  ข้อ ๑๔ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน การกล่าวโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่
สมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าให้ต้องได้รับภัยหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการร้องเรียน  กล่าวโทษ การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น 

  ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดี            
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  ข้อ ๑๖ การด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอ การรับเรื่อง และการพิจารณาข้อร้องเรียนและ              
การกล่าวโทษที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้ถือปฏิบัติตามข้ันตอน แผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน
และการกล่าวโทษแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
 
 



๑๙ 
 
                                ประกาศ ณ วันที่      ๒๔    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

    ภาณุมาศ ขัดเงางาม 
 

                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม) 
                                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
               รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 
       

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
_______________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติ มาตรการและบทบาทหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถป้องกันและ แก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติและ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง  

หรือผู้อื่น 

ข้อ ๓ ให้ก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา และ

ประชาชน สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและทุจริต ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นความลับ 

(๒) มหาวิทยาลัยค านึงถึงความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต และผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 



๒๑ 
 

(๓) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด
หรือทุจริตที่มีความเป็นธรรม เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ และเป็นความลับ ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้า
ต่อผู้บริหาร และผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นระยะ 

(๔) ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการสอดส่องดูแลและ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(๕) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การรายงาน
การกระท าผิดและการทุจริตต่อผู้บังคับบัญชาหรือรายงานผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้ หากพบเห็นหรือมีเหตุ  
อันควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในกระบวน การ 
สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตหรือกระท าผิด  

(๖) ก าหนดให้กองการเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการกระท าผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ นภายใน
มหาวิทยาลัย  

(๗) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย จัดท าหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต รวมถึงจัดท าคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน 
กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอก
รับทราบ  

(๘) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย จัดท าทะเบียนและสถิติการรับเรื่องร้องเรียน
และเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต รวมทั้งจัดท ารายงานสรุป ข้อมูลสถิติ เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี 
อย่างน้อยทุก ๖ เดือน  

(๙) ก าหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคลากรที่มีผลการ  
สอบสวนหรือผลการพิจารณาว่ามีการกระท าอันเป็นการทุจริต  

(๑๐) ก าหนดให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย รายงานผลการด าเนินการกับเรื่องร้องเรียน
การกระท าผิดหรือทุจริต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่ออธิการบดี อย่างน้อยทุก ๖ เดือน  

(๑๑) ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือ  
ในกระบวนการตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(ก) ผู้ท าหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนสอบหาข้อเท็จจริง ขั้นตอนการด าเนินการ
กับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดหรือทุจริต ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระท าการทุจริต 

(ข) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว  
เป็นความลับ โดยจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสนั้น ๆ เท่านั้น  



๒๒ 
 

(ค) การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต ให้เปิดเผย  
ข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคล 
ที่เก่ียวข้องเป็นส าคัญ 

(ง) ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดหรือทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็น
ความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด  

(จ) กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถร้องขอให้
มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้  

ข้อ ๔ หากพบว่าบุคลากรแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส หรือข้อมูลที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ
กระท าท่ีมีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย ให้ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรดังกล่าว  

ข้อ ๕ การด าเนินการเกี่ยวกับการยื่นและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต การเสนอ  
การรับเรื่อง และการพิจารณาข้อร้องเรียนการทุจริต ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

           ประกาศ ณ วันที่      ๑๒    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

    ประสาท สืบค้า 
 

              (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)  
                                                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                     รกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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๒๔ 
 

 
 
 

 
ที่  นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

                                            ท าเนียบรัฐบาล กท. ๑๐๓๐๐ 
 

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
 

 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และ การสอบสวนเรื่องราว        
  ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

เรียน (เวียนกระทรวง   ทบวง  กรมและจังหวัด)   
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.   บัญชีรายชื่อมติคณะรัฐมนตรี/ค าสั่งนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ 
   ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระผิดวินัยที่ยกเลิก 

๒.  ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  
 ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 
๓   ส าเนาหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ 
๔.  ส าเนาหนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
 ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
  

 เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเก่ียวกับระเบียบการสอบสวนเรื่องราวร้องกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินยัและการ
รับพิจารณาบัตรสนเท่ห์  จ านวน  ๒  ฉบับ  และค าสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
ข้าราชการ   จ านวน  ๑ ฉบับ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า  มติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท า

ผิดวินัยดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติมานานแล้ว  สมควรน ามติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรดีังกล่าวมารวบรวม  ปรับปรุง

แก้ไขและยกร่างเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ใหม่    ให้มีความสมบูรณ์อยู่ในฉบับเดียวกัน  โดยมีความ

สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน  สะดวกในการอ้างอิงและเหมาะสมใน

การถือปฏิบัติ  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้น าหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ

ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย  ตามมติคณะรัฐมนตรีและค าสั่ง

นายกรัฐมนตรีดังกล่าว มาก าหนดขึ้นใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ส านักงาน ก.พ.และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย  และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาความเห็น



๒๕ 
 
ดังกล่าวแล้ว  เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและค าสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าว  โดยพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรี

และค าสั่งนายกรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวข้องทั้ง  ๓  ฉบับ  และก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ

ข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัยขึ้นใหม่  ดังนี้ 

 ๑. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการ  ในเบื้องต้น  ให้ถือเป็นความลับทางราชการ  หากเป็น

บัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 ๒. ส่งส าเนาเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้ผู้บังคับบัญชาของ 

ผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด  หรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด

วินัย  จึงจะยุติเรื่องได้  ทั้งนี้  ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ 

 ๓. ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราว ฯ  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์  

และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

 ๔. ถ้าปรากฏว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ด าเนินคดีทางอาญา ถ้าปรากฏมีมูล

ความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ด าเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน 

 ๕. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องและพยานอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบ

ธรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการเป็นพยานนั้น 

 ๖. ในการด าเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนในทางลับได้กระท า

ละเมิดต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าในหน้าที่แม้มิได้

กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตาม

หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

 จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๑  ลงมติว่า 

 ๑. อนุมัติให้ยกเลิกค าสั่งนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  การสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการ  มติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖  เรื่อง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวร้องกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผดิวนิยั 

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ เรื่อง  บัตรสนเท่ห์ ทั้ง ๓ ฉบับ 

 ๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราว

ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย  ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยปรับปรุงข้อ ๕ เป็นว่า "ให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้อง

รับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น”  และให้ส่วนราชการ

ถือปฏบิัติต่อไป  
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 จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

       ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

     (ลงชื่อ)   วิษณุ    เครืองาม 
            (นายวิษณุ   เครืองาม) 

            เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

โทร.๒๘๐-๑๔๔๕ 

โทรสาร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 
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