รายงานผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดกาญจนบุรี

โดย
นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง
กองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. ๑๒ ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-๑-

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
๑. โครงสร้างกองกฎหมาย
กองกฎหมาย ส านั กงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกองล่าสุดที่ได้
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในส านั ก งานอธิ ก ารบดี ตามมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ โดยมี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย สุ โ ขทั ยธรรมาธิร าช ว่ า ด้ ว ย การ
ดาเนินงานของกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้กองกฎหมายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินงานในงาน
ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานด้านวินัย
และการรักษาวินัย งานด้านคดี งานด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ งานด้านการจัดทา ปรับปรุง และ
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ โดยมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้
๑.๑ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ซึ่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย การด าเนิ น งานของกองกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง จัดตั้งกองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้
แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้
๑) งานนิติการ
๒) งานวินัย
๓) งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ
๔) งานบริหารทั่วไป
๑.๒ ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี
ได้อาศัยอานาจบริหารตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของกองกฎหมายเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นงานเพิ่ ม เติ ม เป็ น การภายในขึ้ น ในกองกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลั ย สุ โ ขทั ยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และ
การกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กาหนดให้แบ่งส่วนงานได้ ดังนี้
๑) งานคดี
๒) งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย

-๒๓) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สรุปคือ ในปัจจุบันกองกฎหมายได้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๖ งาน และอีก ๑ ศูนย์ มีทั้ง
ส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย และจัดตั้ง ขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นการภายใน
เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจของกฎหมาย โดยในแต่ละงานและศูนย์ จะมีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบและเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น
สาหรับโครงสร้างการบังคับบัญชาของกองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี สามารถแสดงในรูป
แผนภาพได้ดังนี้

กองกฎหมาย
ผู้อานวยการกองกฎหมาย

งานนิติการ
หัวหน้างาน

งานวินัย
หัวหน้างาน

งานอุทธรณ์ ร้องทุกข์
และจรรยาบรรณ
หัวหน้างาน

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างาน

งานคดี
หัวหน้างาน

งานพัฒนาคุณภาพ
กฎหมาย
หัวหน้างาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้าศูนย์

หมายเหตุ

จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัย
จัดตั้งโดยประกาศมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายใน

-๓-

๒. กระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือ
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทาหรือได้ รับคาสั่ง และ
สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการกาหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครอง
ผู ้ร ้อ งทุก ข์มิให้ ถูกกลั่ น แกล้ ง หรื อได้รั บ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ ซึ่งปัจจุบัน
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นคณะกรรมการที่มีอานาจและหน้าที่
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ สามารถแบ่ง
กระบวนทางานได้ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
สาหรับกระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุก ข์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เชิญ นายสุทน เฉื่อยพุก ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านนิ ติ การ สั งกัด ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม ซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้
ในเรื่ อง “ขั้นตอน ประสบการณ์และกระบวนการปฏิบั ติงานด้านการร้องทุกข์ ในสถาบันอุดมศึ กษา” รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่จากกลุ่ มอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ สานักนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิ จั ยและนวั ตกรรม ประกอบด้ วย นายสมควร วงษ์ ม า ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม อุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์
นางสาวศุภธนัญ เงื้องาม ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวศิริพร วันอุดมเดชาชัย ตาแหน่ง นิติกร
ปฏิ บั ติ ก ารมาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ขั้ น ตอน ประสบการณ์ และกระบวนการปฏิ บั ติ งานด้ านการร้ อ งทุ ก ข์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกัน ซึ่งสรุปสาระสาคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ดังต่อไปนี้

-๔๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่เห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่ง
ลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย๑
๒.๑.๒ เหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ กาหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอ
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
(๒) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี
๒.๑.๓ ผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
กาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ ง เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ร.” โดยมี
อานาจหน้าที่ในพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓
และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
ข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
๒.๑.๔ สาระสาคัญของการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กาหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระทาด้วยตนเอง จะอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์สาหรับผู้อื่นไม่ได้ และให้ทาคาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายใน

๑

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง

-๕กาหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาการพิจารณา
ตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
คาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของ
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นกาหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการ
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ ๗
(๓) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๔) ข้อเท็จ จริ งหรื อ ข้ อ กฎหมายที่ผู้ อุ ทธรณ์เ รื่ องร้ องทุ ก ข์เ ห็ นว่ าเป็น ปั ญหาของเรื่ อ ง
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๕) คาขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๖) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณี ที่ ผู้ อุ ทธรณ์ เรื่ องร้ องทุ กข์ เจ็ บป่ วยหรื อได้ รั บบาดเจ็ บจนไม่ สามารถส่ งค าอุ ทธรณ์
เรื่ องร้ องทุ กข์ ด้ วยตนเองได้ ผู้ นั้ นจะมอบหมายให้ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งส่ งค าอุ ทธรณ์ เรื่ องร้ องทุ กข์ ดั งกล่ าวแทน
ก็ได้
๒.๑.๕ ข้อห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกาหนดการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยหรือคาสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้เป็นการเฉพาะ
(๒) เป็ น กรณีที่ กฎหมายกาหนดให้ ใช้สิ ทธิ อุ ทธรณ์ ไ ว้โ ดยเฉพาะตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีคาวินิจฉัยหรือการดาเนินการเสร็จสิ้น
ไปแล้ว
(๔) เป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ พ้ น จากสภาพการเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว
๒.๑.๖ วิธีการยื่นคาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ กาหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับสาเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อสานักงานก็ได้

-๖กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นที่
ก.อ.ร. กาหนดให้ ถือวัน ที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ ง หรือวันที่ที่ทาการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารเพิ่มเติม
ให้ทาเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อนให้
คาแถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จาต้องพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวอีก
๒.๑.๗ ระยะเวลาในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลากาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออก
ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พ้นกาหนดระยะเวลากาหนดไว้ในข้อบังคับตามความใน
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
๒.๑.๘ สิทธิของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
หากผู้อุท ธรณ์เ รื่อ งร้อ งทุก ข์ป ระสงค์จ ะแถลงการณ์ด้ว ยวาจาในชั้นพิจ ารณาของ
ก.อ.ร. ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะทาเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร.
ต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อสานักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา ๒
โดยให้ ก.อ.ร. รับฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วย
วาจาก็ได้
(๒) สิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ มีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา
ของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทาลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร.
ให้ถือว่าเป็นการทาแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น๓
๒
๓

ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสี่
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง

-๗(๓) สิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร.
ผู้ อุ ท ธรณ์ เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ มี สิ ท ธิ คั ด ค้ า นกรรมการ ก.อ.ร. โดยท าเป็ น หนั ง สื อ แสดง
ข้อเท็จ จริ งที่เ ป็ น เหตุ แห่ ง การคัด ค้า นยื่ น ต่ อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุ ทธรณ์เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ถ้า
กรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้๔
(๓.๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓.๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๓.๑) (๓.๒)
หรือ (๓.๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้ แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่ อนเริ่ม
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่งมีกรณีตาม
วรรคหนึ่ง อาจถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เว้นแต่การถอนตัวนั้น จะมีผลกระทบต่อ
องค์ประชุม ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วมประชุมต่อไปได้
กรณีที่กรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริง ที่
คัดค้านถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบ และไม่ให้เข้าร่ว มพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่การให้
กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทาให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้
การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้อง
ทุกข์หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทาใด ๆ ที่ได้กระทาไปแล้วแม้ว่า
จะได้ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคาคัดค้านแล้ว
๒.๑.๙ สิทธิฟ้องคดีต่อศาลของผู้ร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่
เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๕

๔

ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔
๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคสี่

-๘๒.๒. กระบวนการท างานด้ านการร้ องทุ กข์ ในส่ วนที่ อยู่ ในอ านาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่ ว ยงานของกองกฎหมายที่ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรง คื อ งานอุ ท ธรณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ และจรรยาบรรณ ซึ่งมีหน้ าที่
ความรั บผิ ดชอบหลั กที่ ส าคั ญอยู่ ๒ ประการ คื อ (๑) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ และ
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม ปัจจุบันมี นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์ นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ โดยมีกระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ ดังตารางต่อไปนี้
ลาดับ
๑

๒

๔

๕

กระบวนการ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
(วัน)
รับหนังสือเรื่องร้องทุกข์
นิติกรเจ้าของสานวนได้รับหนังสือเรื่อง นิตกิ รที่ได้รับ
ร้องทุกข์จากผู้ร้องทุกข์ และลงทะเบียน
มอบหมาย
เลขรับไว้
สานวน
เจ้าของสานวนเสนอ
๓
นิติกรเจ้าของสานวนเสนอหนังสือเรื่อง
เลขานุการคณะกรรมการ
ร้องทุกข์ต่อเลขานุการคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อเสนอประธาน
เสนอประธาน
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
คณะกรรมการพิทักษ์
(ก.พ.ค.) พิจารณานาเสนอ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
พิจารณานาเสนอ
พร้อมกับเสนอให้ลงนามในหนังสือ
คณะกรรมการพิทักษ์
คัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.
ระบบคุณธรรม
แจ้งหนังสือคัดค้าน
๑๕
นิติกรเจ้าของสานวนจัดส่งหนังสือ
กรรมการ ก.พ.ค. ให้ผู้ร้อง
คัดค้านกรรมการ ก.พ.ค. ให้ผู้ร้องทุกข์
ทุกข์คัดค้าน
เพื่อคัดค้านกรรมการ ก.พ.ค.
เจ้าของสานวนเสนอ
๙๐ วัน เสนอหนังสือเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
คณะกรรมการพิทักษ์
พิจารณารับ/ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค)

-๙ลาดับ

กระบวนการ

๖

การแสวงหาข้อเท็จจริง

๕

พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

๖

เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา
แจ้งผู้ร้องทุกข์/ผู้เกี่ยวข้อง

๗.

ระยะเวลา
(วัน)

รายละเอียดงาน
- กรณีสงั่ ไม่รับไว้พิจารณาให้สั่งเรื่องร้อง
ทุกข์ออกจากสารบบ
- กรณีสั่งรับไว้พิจารณา ให้ดาเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป
ก.พ.ค. ดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
โดยเรียกคู่กรณีมาให้ถ้อยคาหรือชี้แจง
เป็นหนังสือหรือแถลงการณ์ด้วยวาจา
เมื่อ ก.พ.ค. ได้ดาเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสร็จแล้ว
ก.พ.ค. ดาเนินการประชุมเพื่อวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ และจัดทาคาวินิจฉัยของ
ก.พ.ค.
ก.พ.ค. เสนอคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ฝ่าย
เลขานุการ ก.พ.ค. แจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัยให้ผู้ร้องทุกข์/ผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบด้วย

ผู้รับผิดชอบ

-๑๐-

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
๑. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ ได้ ย กระดั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการร้ อ งทุ ก ข์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๒ ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม
๑.๓ ได้พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายให้มีความสามารถวิเคราะห์กระบวนการทางาน เพื่อพัฒนาให้
การทางานนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์
๑.๔ ได้ถ่ายทอดกระบวนการทางานและวิธีการทางานระหว่างบุคลากรภายในกองกฎหมาย
๑.๕ บุคลากรกองกฎหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
๒. ผู้ขอรับทุนจะนาประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม
ได้มีคู่มือกระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน ๑ เล่ม
เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านภายในกองกฎหมาย และใช้ ป ระกอบในการปฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

-๑๑-

ข้อเสนอแนะจากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
จากการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในกอง
กฎหมายโดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. ควรมี ก ารเวี ย นแจ้ ง ขั้ น ตอนกระบวนการท างานด้ า นการร้ อ งทุ ก ข์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ตามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้รับทราบ
ขั้นตอนในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และสิทธิต่าง ๆ ในการร้องทุกข์ ที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม
๒. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังรายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... แนบท้ายภาคผนวก
๓. เนื่ อ งจากที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งการร้ อ งทุ ก ข์ ยั ง ไม่ มี ก ารก าหนดขั้ น ตอน วิ ธี ก ารและ
แนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทาให้บุคลากรที่ยื่นคาร้องทุกข์ไม่อาจ
ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติในการยื่นและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ รวมทั้งในปัจจุบันยังไม่ได้
กาหนดแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึง่ การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งแบบฟอร์ม
ในการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนจะทาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงขั้นตอน
วิธีการและแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์และสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
อันเป็นการวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นควร
มีการกาหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘

-๑๒-

ภาคผนวก

-๑๓-

ประมวลภาพกิจกรรม

-๑๔-

-๑๕-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-๑๖-

-๑๗-

-๑๘-

-๑๙-

-๒๐-

-๒๑-

-๒๒-

-๒๓-

-๒๔-

-๒๕-

-๒๖-

-๒๗(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ....
------------------------------------------

โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ว่ า ด้ ว ย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗
และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๖๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ...............................................
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กความใน (๕) ของข้อ ๘ แห่ ง ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้ องใจ
เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย”

-๒๘ข้อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๒๗ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ว่ าด้ วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๗ บุคลากรมีสิทธิร้องทุกข์ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รั บความเป็นธรรมเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๒) เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดังนี้
(ก) การบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ไปโดยเลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม เพราะเหตุ แ ห่ ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
กฎหมาย
(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๓) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๕ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๓๐ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ว่ าด้ วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๐ การคัดค้านกรรมการใน ก.พ.ค. และการยื่นหรือส่งเรื่องร้องทุกข์ ให้นาความในข้อ
๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อ ๖ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้เป็ นข้ อ ๓๐/๑ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ข้อ ๓๐/๑ การรับหรือไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้นาความในข้อ ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปั ญหาว่า เรื่ องร้อ งทุก ข์ร ายใดเป็น เรื่ องร้ องทุ กข์ ที่จ ะรั บ ไว้ พิจารณาได้ห รื อ ไม่
ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

-๒๙ในกรณี ที่ ก.พ.ค. มี ม ติ ไ ม่ รั บ อุ ท ธรณ์ ไ ว้ พิ จ ารณาให้ แ จ้ ง มติ พ ร้ อ มทั้ ง แจ้ ง สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. กรณีที่เป็นข้าราชการ หรือแจ้งสิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างเงินรายได้ ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์ทราบด้วย”
ข้อ ๗ ให้ ยกเลิ กความในข้ อ ๓๘ แห่ งข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ว่ าด้ วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๓๘ เมื่ อ ก.พ.ค. ได้ มี ม ติ ต ามข้ อ ๓๔ ข้ อ ๓๕ และข้ อ ๓๖ แล้ ว ให้ ร ายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือทักท้วง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้ว
ให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร.
กรณีที่เป็นข้าราชการ หรือแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างเงินรายได้ ให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์ทราบด้วย
ในกรณีที่ ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันตามข้อ ๓๓ ให้รายงานพร้อม
เหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย”
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่..................................................

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-๓๐-

กาหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทากระบวนการทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจังหวัดกาญจนบุรี
.......................................................................

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บรรยายเรื่อง ขั้นตอน ประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์
บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จังหวัดกาญจนบุรี
วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยไปจังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สัมมนา เรื่อง การพัฒนากระบวนการทางานและทิศทางการดาเนินงาน
ด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรยายโดย ผู้อานวยการกองกฎหมาย
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ อภิปรายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทางด้านการร้องทุกข์
เวลา ๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ อภิปรายขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทางด้านการร้องทุกข์ (ต่อ)

-๓๑เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ออกเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรี กลับถึงมหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ

*********************************
หมายเหตุ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ตามความเหมาะสมได้

-๓๒-

-๓๓-

-๓๔-

-๓๕-

-๓๖-

-๓๗-

