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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    



คํานํา

  
    คูมือการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการขอรองเรียนท่ีผูรอง
เรียนไดรับความเดือนดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดรวมท้ังขอ
รองเรียนจากศูนยดํารงธรรมสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐนอกจากน้ียังกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเร่ืองกาจัดการ
การกลาวโทษขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง
ประจํา และลูกจางเงินรายไดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในกรณีกระทําผิดวินัยอันเน่ือง
มาจากกระทําการในตําแหนงหนาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจหนาท่ีโดยทุจริต ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของทางราชการ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับการดําเนินงานใหมีมาตรฐาน  ทําใหผูรองเรียน  ผูกลาวโทษ หรือผูรับบริการมีความพึง
พอใจกับการปฏิบัติงานในการตอบสนองความตองการของผูรองเรียน ผูกลาวโทษ หรือผูรับบริการอยางมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีแสดงถึงความโปรงใส มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                     

                                                                                     สํานักงานกฎหมาย
                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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สารบัญ

ข

เร่ือง                                                                                                                       หนา
  
คํานํา                                                                                                                       ก
สารบัญ                                                                                                                     ข
บทท่ี ๑  บทนํา                                                                                                              ๑

๑.๑ ความเปนมา ความจําเปน และความสําคัญ                                                                      ๑
๑.๒ วัตถุประสงค                                                                                                  ๒
๑.๓ ประโยชนท่ีไดรับ                                                                                               ๒
๑.๔ ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน                                                                                ๒
๑.๕ นิยามศัพท                                                                                                   ๒

บทท่ี ๒ กระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ                                                                    ๔
 

๒.๑ วิธีการรองเรียนและการกลาวโทษ                                                                              ๔
๒.๒ ชองทางการรองเรียนและการกลาวโทษ                                                                         ๔
๒.๓ ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ                                                                ๔
๒.๔ สวนงานท่ีรับผิดชอบ                                                                                          ๕

          ๒.๕ ระยะเวลาการดําเนินการ                                                                                       ๕
 

บทท่ี ๓  แผนผังกระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ                                                           ๖
          ๓.๑   แผนผังกระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ                                                      

  

ภาคผนวก                                                                                                                  ค
        - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เร่ือง แนวทางการจัดการ                                             
ขอรองเรียนและการกลาวโทษเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ
วันท่ี ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๕
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑  ความเปนมา ความจําเปนและความสําคัญ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลย ี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติทําการสอนทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตอยอดใหผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา
ตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีระบบการบริหารงาน ทั้งดานวิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน โดยตองใชกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหรือคําส่ังท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
 การผลิตครูวิชาชีพ  การใหบริการวิชาการ  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารงานบุคคล  การคลัง  การพัสดุ
การใชอาคารและสถานท่ี เพ่ือบังคับใชแกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยอมอาจทําใหเกิดปญหาเร่ือง
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี  

     จากการท่ีปฏิบัติงานดานกฎหมายท่ีผานมาถึงปจจุบันยังพบวา  การปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยา
ลัยฯ ยังมีขอรองเรียนและการกลาวโทษเกี่ยวกับการกระทําการในตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจหนาท่ีโดย
ทุจริต หรือปฏิบัติหรือไมปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของทางราชการ ดวยเหตุน้ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยสํานักงานกฎหมาย  จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ี  เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

     จากความเปนมา ความจําเปน และความสําคัญดังกลาว เพ่ือใหการจัดการเร่ืองรองเรียนและการกลาวโทษเร่ืองการทุจริต
และประพฤติมิชอบเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสอดคลองตามกฎหมายและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  เร่ือง แนวทางการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๕  สํานักงาน
กฎหมายในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานวินัยและคดี จึงสนใจท่ีจะเขียนคูมือเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานข้ึน 

๑.๒  วัตถุประสงค
 ๑.  เพ่ือใหไดแนวทางเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
 ๒. เพ่ือใหมีคูมือปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ใหเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติกร ผูรองเรียน  ผูกลาวหา หรือผูท่ี
สนใจเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการใชอางอิง
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๑.๓  ประโยชนท่ีไดรับ
  ๑. ไดแนวทางเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

       ๒. มีคูมือปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ใหเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติกร ผูรองเรียน  ผูกลาวหา หรือผูท่ีสนใจเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการใชอางอิง

 

๑.๔  ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน
     ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงานเร่ืองการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน น้ัน คลอบคลุมกระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษต้ังแตวิธีการรองเรียนและการกลาวโทษ  ชองทางการรองเรียน
และการกลาวโทษข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษสวนงานท่ีรับผิดชอบระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติกร  ผูรองเรียน  ผูกลาวหา หรือผูท่ีสนใจเร่ืองรองเรียนดังกลาวมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
เก่ียวกับการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 
๑.๕  นิยามศัพท
     “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
     “สํานักงานกฎหมาย”  หมายความวา  สํานักงานกฎหมายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “กรรมการสภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมถึงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
     “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางเงินรายได สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  นิติกรหรือผูปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาให
เปนผูรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียน  และการกลาวโทษ
     “ผูรับบริการ”  หมายความวา  ผูย่ืนขอรองเรียน การกลาวโทษ ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงสงตอขอรองเรียนการ
กลาวโทษ ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิจารณาดําเนินการ
     “ขอคิดเห็น”  หมายความวา  เร่ืองท่ีรับบริการมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     “ขอรองเรียน” หมายความวา  เร่ืองท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียงได
ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และการใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถามหรือรองขอขอมูล รวมท้ังเร่ืองท่ีไดรับการรองขอ
จากศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ
     “การกลาวโทษ”หมายความวา การรองเรียนกลาวโทษขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา หรือลูกจางเงินรายได วากระทําผิดวินัยอันเน่ืองมาจากกระทําการในตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือใชอํานาจ
หนาท่ีโดยทุจริต ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของทางราชการ
 



บทท่ี ๒
 

    กระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ
 

๒ .๑ วิธีการรองเรียนและการกลาวโทษ
 

ผูรับบริการท่ีมีความประสงคจะย่ืนขอรองเรียน หรือกลาวโทษน้ัน  ใหผูรับบริการจัดทําเปนหนังสือ โดยมี
รายการอยางนอยดังตอไปน้ี
                       (๑) ช่ือและท่ีอยูของผูรับบริการ ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได
                       (๒) ระบุเร่ืองอันเปนเหตุแหงขอรองเรียน หรือกลาวโทษ โดยระบุรายละเอียดขอเท็จจริง
หรือพฤติการณเก่ียวกับขอรองเรียนหรือเร่ืองราวกลาวโทษตามสมควร
                       (๓) ใชถอยคําสุภาพ
                       (๔) ลงลายมือช่ือของผูรับบริการ  ผูรับบริการจะเสนอขอรองเรียน หรือกลาวโทษ แทนผู
อ่ืนมิได เวนแตเปนผูรับมอบอํานาจตามกฎหมาย การดําเนินการแทนผูเยาว ผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไร
ความสามารถ ซ่ึงอยูในความดูแลของผูขอรับบริการตามท่ีกฎหมายกําหนด

 
๒.๒ ชองทางการรองเรียนและการกลาวโทษ

                        ชองทางการรองเรียนและการกลาวโทษ มี ๓ วิธี ดังน้ี
                       (๑) ติดตอดวยตนเอง ณ สํานักงานกฎหมาย  ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
                       (๒) ทางไปรษณีย ท่ีอยู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ  
 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๐๐
                       (๓) ชองทางผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี www.rmuti.ac.th

 
๒.๓ ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ
                       (๑) เม่ือผูรับบริการย่ืนขอรองเรียนหรือกลาวโทษตามแบบท่ีประกาศมหาวิทยาลัยฯ กําหนด
แลวใหมหาวิทยาลัยฯ ออกใบรับขอรองเรียนหรือกลาวโทษใหแกผูรับบริการไวเปนหลักฐาน  
                       (๒) มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวาจะรับขอรองเรียนหรือกลาวโทษไวพิจารณาหรือไม
                       (๓) เม่ือมหาวิทยาลัยฯ พิจารณารับขอรองเรียนหรือกลาวโทษไวพิจารณาแลว ใหผูบังคับ
บัญชามอบหมายใหสํานักงานกฎหมายหรือหนวยงานในสังกัดท่ีเก่ียวของทําหนาท่ีพิจารณาขอรองเรียนหรือ
กลาวโทษโดยตรง หรืออาจแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาก็ได  
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   (๔) ในกรณีท่ีขอรองเรียน หรือกลาวโทษน้ัน เปนขอรองเรียน หรือกลาวโทษวาเปนการกระทําผิด วินัยใน
ตําแหนงอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติ ดังน้ี
                   ๑) กรณีขอรองเรียน หรือกลาวโทษอธิการบดี หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ใหแจงสภา
มหาวิทยาลัยฯ เปนผูพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประเด็นการกลาวโทษใหไดขอยุติ และแจงผลการดําเนินการ
ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบหรือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี (วินัย/ละเมิด) แลวแตกรณี
                   ๒) กรณีขอรองเรียน หรือกลาวโทษสภามหาวิทยาลัยฯ  ใหแจงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนผูพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประเด็นการกลาวโทษใหไดขอยุติและแจงผลการดําเนินการใหมหา
วิทยาลัยฯ ทราบหรือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี (วินัย/ละเมิด) แลวแตกรณี
                   (๕) การพิจารณาเร่ืองรองเรียน หรือกลาวโทษใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการท่ีสมควรเพ่ือ
คุมครองผูรับบริการ พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล มิใหตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการ
รองเรียน หรือกลาวโทษจากการเปนพยานหรือการใหขอมูลน้ัน
        กรณีผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง หากเจาหนาท่ี
ผูสืบสวนไดกระทําละเมิดตอบุคลากรผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอกและมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทํา
ในหนาท่ีแมมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงมหาวิทยาลัยฯ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสีย
หายตามหลักเกณฑในกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
                      (๖)เม่ือคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดังกลาวดําเนินการสอบขอเท็จจริงเสร็จ
เรียบรอยแลวใหคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดังกลาวรายงานผลการสอบขอเท็จจริงพรอมเสนอ
สํานวนการสอบขอเท็จจริงตออธิการบดีเม่ืออธิการบดีตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบขอเท็จจริง
แลวในกรณีท่ีคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีเสนอความเห็นวาผูถูกรองเรียนหรือผูถูกกลาวโทษมิไดกระทําผิด
ตามท่ีถูกรองเรียนหรือกลาวโทษใหอธิการบดีพิจารณาส่ังยุติเร่ืองหรือในกรณีคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ี
เสนอความเห็นวาผูถูกรองเรียนหรือผูถูกกลาวโทษกระทําผิดผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัย หรือความ
รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายตอไป

๒.๔ สวนงานท่ีรับผิดชอบ
 ใหสํานักงานกฎหมายเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ

๒.๕ ระยะเวลาการดําเนินการ
 ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจ
สอบขอเท็จจริง หรือวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

   (๔) ในกรณีท่ีขอรองเรียน หรือกลาวโทษน้ัน เปนขอรองเรียน หรือกลาวโทษวาเปนการกระทําผิด วินัยใน
ตําแหนงอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติ ดังน้ี
                   ๑) กรณีขอรองเรียน หรือกลาวโทษอธิการบดี หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ใหแจงสภา
มหาวิทยาลัยฯ เปนผูพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประเด็นการกลาวโทษใหไดขอยุติ และแจงผลการดําเนินการ
ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบหรือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี (วินัย/ละเมิด) แลวแตกรณี
                   ๒) กรณีขอรองเรียน หรือกลาวโทษสภามหาวิทยาลัยฯ  ใหแจงเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนผูพิจารณาดําเนินการตรวจสอบประเด็นการกลาวโทษใหไดขอยุติและแจงผลการดําเนินการใหมหา
วิทยาลัยฯ ทราบหรือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ี (วินัย/ละเมิด) แลวแตกรณี
                   (๕) การพิจารณาเร่ืองรองเรียน หรือกลาวโทษใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจส่ังการท่ีสมควรเพ่ือ
คุมครองผูรับบริการ พยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล มิใหตองไดรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการ
รองเรียน หรือกลาวโทษจากการเปนพยานหรือการใหขอมูลน้ัน
        กรณีผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการสืบสวนในทางลับเพ่ือหาขอเท็จจริง หากเจาหนาท่ี
ผูสืบสวนไดกระทําละเมิดตอบุคลากรผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอกและมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระทํา
ในหนาท่ีแมมิไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงมหาวิทยาลัยฯ ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสีย
หายตามหลักเกณฑในกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
                      (๖)เม่ือคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดังกลาวดําเนินการสอบขอเท็จจริงเสร็จ
เรียบรอยแลวใหคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดังกลาวรายงานผลการสอบขอเท็จจริงพรอมเสนอ
สํานวนการสอบขอเท็จจริงตออธิการบดีเม่ืออธิการบดีตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบขอเท็จจริง
แลวในกรณีท่ีคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ีเสนอความเห็นวาผูถูกรองเรียนหรือผูถูกกลาวโทษมิไดกระทําผิด
ตามท่ีถูกรองเรียนหรือกลาวโทษใหอธิการบดีพิจารณาส่ังยุติเร่ืองหรือในกรณีคณะกรรมการฯหรือเจาหนาท่ี
เสนอความเห็นวาผูถูกรองเรียนหรือผูถูกกลาวโทษกระทําผิดผิดวินัยใหอธิการบดีดําเนินการทางวินัย หรือความ
รับผิดทางละเมิดตามกฎหมายตอไป

๒.๔ สวนงานท่ีรับผิดชอบ
 ใหสํานักงานกฎหมายเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ

๒.๕ ระยะเวลาการดําเนินการ
 ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตรวจ
สอบขอเท็จจริง หรือวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
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มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวาจะ
รับขอรองเรียน/ กลาวโทษไว

พิจารณาหรือไม

ไมรับเร่ืองรองเรียน/กลาวโทษ รับเร่ืองรองเรียน/กลาวโทษ

ข้ันตอน

สอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

แผนผังกระบวนการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ

ข้ันตอน

1 รับขอรองเรียน/กลาวโทษ

รองเรียน/กลาวโทษดวยตนเอง

รองเรียน/กลาวโทษทางไปรษณีย

รองเรียน/กลาวโทษผานทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยฯ ท่ี WWW.rmuti.ac.th2

ข้ันตอน

แจงผูรองเรียน/ผูกลาวโทษ

อธิการบดี
 มอบหมายใหสํานักงานกฎหมาย/

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงทันที

กรณีเหตุรองเรียน/กลาวโทษ เกิดท่ี
วิทยาเขต 

อธิการบดี/รองอธิการบดีประจํา
วิทยาเขต แลวแตกรณี มอบหมายให
สํานักงานกฎหมาย/หนวยงานท่ีรับผิด
ชอบ ตรวจสอบขอเท็จจริงทันที

ข้ันตอน

3

4
รายงานผลการสอบขอเท็จจริงตอ

อธิการบดี

ข้ันตอน
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5.1 ขอเท็จจริงไมมีมูล 5.2 ขอเท็จจริงมีมูล

ยุติเร่ือง ขอเท็จจริงมีมูล

กระทําผิดวินัย เกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย

สอบสวนวินัย

สํานักงานกฎหมาย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บทท่ี  3 5
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