
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง  แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้มี
มาตรฐาน ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีแสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ก.บ.ม.ร.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
และการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้หมายความ

รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดีให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ย่ืนข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

“ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ” หมายความว่า เรื ่องที่ผู ้รับบริการมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย 



๒ 
 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
ต้องเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตามและการให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้อมลู รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ดํารงธรรม กระทรวง 
มหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“การกล่าวโทษ” หมายความว่า การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่าการกระทําผิดวินัย 
อันเน่ืองมาจากกระทําการในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อํานาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ 

ข้อ ๔ ผู้รับบริการท่ีประสงค์จะย่ืนข้อร้องเรียน กล่าวโทษให้จัดทําเป็นหนังสือ โดยมีรายการ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail (ถ้ามี) ของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบตัวตนได้ 

(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียน กล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์เก่ียวกับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษตามสมควร 

(๓) ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
(๔) ลงลายมือช่ือของผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการจะเสนอข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ แทนผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่ เป็นผู้รับมอบ

อํานาจตามกฎหมาย การดําเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความ
ดูแลของผู้รับบริการตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๕ กรณีผู้รับบริการประสงค์จะแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ สามารถแจ้งผ่านช่องทาง 
ดังน้ี 

(๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ 
ได้ที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๔ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th หรือเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ hrm.ru.ac.th 

(๒) ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๘๒ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐  

(๓) ตู้รับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๖ ให้เจ้าหน้าที่ งานวินัยและนิติการ ออกใบรับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษให้แก่ผู้รับบริการ

ไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๗ ในกรณีมหาวิทยาลัยได้รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษตามข้อ ๕ (๒) หรือ (๓) หรือจาก

ส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายส่งเร่ืองให้งานวินัย



๓ 
 
และนิติการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตอบแจ้งรับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์
ตามสถานที่ปรากฏในข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ หรือในรูปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้าวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ 

ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ ของผู้รับบริการไว้ดําเนินการ
ก็ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ข้อร้องเรียนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๒) ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล 
(๓) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีคําพิพากษา

หรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
(๔) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง

ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน 
(๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผล

การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

ผู้บังคับบัญชาอาจจะพิจารณาให้รับข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ตามข้อ ๘ (๔) 
ไว้ดําเนินการได้หากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ ประเภทของข้อร้องเรียน แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ 
(๒) การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
(๓) การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งต้ัง การมอบหมายงาน การแต่งต้ังให้

ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น การลา การกําหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายตําแหน่ง เป็นต้น 
(๔) ทุนการศึกษา 
(๕) คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
(๖) การซื้อ – ขายปริญญาบัตร 
(๗) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๐ ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีมอบหมายคณะ 
สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้องทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือส่งให้งานวินัย
และนิติการ หรืออาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้ 
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