
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 

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

  โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีมาตรฐาน ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานในการตอบสนอง  
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่แสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐      
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      
ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ จึงออกประกาศก าหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและ    
การกล่าวโทษไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง  แนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน 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 นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 
  “ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ยื่นข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย 



 
 
  “ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับการปฏิบัติราชการหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า  เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ 
ต้องเดือดร้อนหรือเสียหาย 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 าผิดวินัย                
อันเนื่องมาจากกระท าการในต าแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่ โดยทุจริต                        
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) ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ตัวตนได ้ 
  (๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง  หรือ
พฤติการณ์เก่ียวกับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร  
  (๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ  
  (๔) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเสนอข้อร้องเรียน การกล่าวโทษแทนผู้อ่ืนมิได้
เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการแทนผู้ เยาว์  ผู้ ไร้ความสามารถ หรือผู้ เสมือน               
ไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้รับบริการตามที่กฎหมายก าหนด 

  ข้อ ๖ กรณีผู้รับบริการประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ สามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้  
  (๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ               
ได้ทีศู่นย์รับเรื่องร้องเรียน กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี อาคารวิชาการ ๒ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.stou.ac.th 
  



 
 

  (๒) ทางไปรษณี ย์ส่ งไปที่ ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน 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 าเนินการก็ได้
ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
  (๒) ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล  
  (๓) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษา             
หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  (๔) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 
ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน  
  (๕) ข้อร้องเรียนที่หน่ วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิ จฉัย 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 าเนินการได้
หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ ๑๐ ประเภทของข้อร้องเรียน แบ่งเป็น ๘ ประเภท ดังต่อไปนี้  
  (๑) การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ  
  (๒) การจัดการศึกษา  
  (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 ให้อธิการบดีมอบหมายให้สาขาวิชา    
ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือส่งให้                   
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 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 าผิดวินัยหรือจรรยาบรรณแล้ว     
ให้ด 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  ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอน แผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน
และการกล่าวโทษแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                                ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   
                                                                               ภาณุมาศ ขัดเงางาม 
                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม) 
                                                                          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

     รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



แผนผังการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 

จุดเริ่มต้น 
 

ผู้บังคับบัญชาหรืออธิการบดี มอบหมายเรื่องร้องเรียนที่อยู่ใน 
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด หรือมอบกองกฎหมาย 

 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห ์

พิจารณาเรื่องร้องเรยีน 
          มหาวิทยาลยัแจ้งผลการรับเรื่องให้ผู้บริการทราบ             
  

ท าความเห็นเสนอผู้บังคับบญัชา 
 

 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาขาวิชา/ส านัก    ผู้บังคับบัญชาหรืออธิการบดี         เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

       สถาบัน/กอง/หน่วยงานอ่ืน            พิจารณาสั่งการ      เจ้าหน้าท่ี 

 
    ให้สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง            กองกฎหมายท าความเห็น 
              หรือหน่วยงานอ่ืน ช้ีแจงข้อเท็จจริง                  เสนออธิการบด ี
 พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน ๓๐ วัน 
               อธิการบดี  
       เจ้าหน้าท่ีพิจารณาวิเคราะห ์         พิจารณาสั่งการ 
     ข้อร้องเรียน ข้อกฎหมาย (ถ้าม)ี  
   และค าช้ีแจงของสาขาวิชา/ส านกั/               แต่งตั้งคณะกรรมการ 

       สถาบัน/กอง/หน่วยงานอ่ืน                  สอบหาข้อเท็จจริง 
  และท าความเห็น             หรือมอบหมายผูร้ับผดิชอบ 
 
     อธิการบดี            ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 

   พิจารณาสั่งการ           หรือสอบหาข้อเท็จจริงเพิม่เตมิ 
      เห็นด้วย                    ไมเ่ห็นด้วย 
                อธิการบดี 
          ขอให้สาขาวิชา/ส านัก/สถาบัน/กอง/หน่วยงานอ่ืน      พิจารณาสั่งการ  
             ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
           เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย 
   เจ้าหน้าท่ีพิจารณาวิเคราะห์และท าความเห็น        
 
           อธิการบดี 
        พิจารณาสั่งการ 
 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 
 

         แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้เกีย่วข้องทราบ       สิ้นสุดงาน             แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 


