คู่ มื อ

แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
เรื องร้ อ งเรี ย น

จั ด ทํา โดย

กองกฎหมาย

สํา นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม่

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 1
ช่องทางการร้องเรียน

พิจารณาตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับและการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่ใช่ ส่งต่อให้กับ
ส่วนงานอื่น

เรื่องเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือไม่
ใช่
- เรื่องร้องเรียนที่ระบุช่อผู
ื ้ร้องเรียน
- บัตรสนเท่ห์
ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/ชี้แจ้ง

ขั้นตอนที่ 2
เรื่องร้องเรียน

กองกลาง / กองกฎหมาย
รับเรื่อง

กรณีไม่มีมูล

ความเร่งด่วน
7 วัน 15 วัน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 3
เสนอ “อธิการบดี”

รายงานอธิการบดี

ยุติและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 4

ไม่มีความผิด

แจ้งหน่วยงาน / ส่วนงาน
ตรวจสอบชี้แจ้ง
ทางมหาวิทยาลัย

หนังสือแจ้งกลับ

มีมูล

สั่งยุติเรื่อง

ส่งเรื่องไปกองกฎหมาย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ผิดอาญา
ดำเนินคดีอาญา

กองกฎหมาย
/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกหนังสือแจ้ง
แก่ผู้ร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5

ผิดวินัย
ร้ายแรง

ไม่ร้ายแรง

ดำเนินการตาม
ข้อบังคับมช.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง หลักเกณฑการรับและการพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดกําหนดนโยบายในการเสริมสรางมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงาน
และการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมีการจัดการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบและเปนไปดวยความเหมาะสม จึงให
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลั ยเชีย งใหม เรื่อง หลักเกณฑการรับและการพิจารณาเรื่อ งรอ งเรีย นหรือ
รองทุกข ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกําหนดหลักเกณฑการรับและการพิจารณาเรื่องรองเรียน
หรือรองทุกข ไวดังตอไปนี้
1. คํารองเรียนหรือรองทุกข
การรองเรียนหรือรองทุกขตองสามารถสื่อใหเขาใจไดวา มีเรื่องราวใดเกิดขึ้น ที่เกิดจากหรือ
เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เปนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ทําใหผูรองไดรับผลกระทบ ความเดือดรอนหรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไขหรือ
ดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือ สว นงานในสั งกั ด ของมหาวิท ยาลั ย เชีย งใหมไ ด ชั ด แจงเพีย งพอที่ส ามารถดําเนิน การตรวจสอบ
สืบสวน หรือสอบสวนตอไปได โดยตองระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
2. หลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
2.1 ตองระบุชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนและติดตอสอบถามได
2.2 ใช ถ อ ยคํ า สุ ภ าพและต อ งระบุ เ รื่ อ งราวอั น เป น เหตุ ใ ห ต อ งร อ งเรี ย นหรื อ ร อ งทุ ก ข
พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควร
2.3 เป นเรื่อ งที่ผูไ ด รับ ความเดื อ ดร อ น หรือ เสีย หาย หรือ ขอใหแก ไ ข อัน เนื่อ งมาจาก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือจากสวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.4 ตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยผูรองตองรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาว
ขางตนทุกประการ
2.5 การนําความอันเปนเท็จมารองเรียน หรือบิดเบือนขอเท็จจริง ซึ่งอาจทําใหผูอื่นไดรับ
ความเสียหาย หรือมีเจตนากลั่นแกลงผูอื่น ผูรองอาจตองรับผิดทั้งทางแพง ทางวินัยและทางอาญา
2.6 เรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรองหรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได หรือมีลักษณะเปน
บัตรสนเทห อาจรับไวพิจารณาก็ได ถาหากระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแนนอน สามารถสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงตอไปไดและเปนประโยชนตอสาธารณะ
3. หนวยงานผูรับผิดชอบ
ใหมี หนวยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในกองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย มีอํานาจ
และหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขใหเปนไปตามประกาศนี้
4. ชองทางการรองเรียนหรือรองทุกข
4.1 ทําเปนหนังสือหรือจดหมายรองเรียนหรือรองทุกข
4.1.1 สงทางไปรษณียมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามที่อยูดังนี้
“หนวยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข กองกฎหมาย
สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200”
4.1.2 สงโดยตรงที่ กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.1.3 โทรสาร หมายเลข 0-5394-2615
4.1.4 E-mail : RongRian.Legal@cmu.ac.th 1
0

4.1.5 เว็บไซด https://complaint.cmu.ac.th/
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5. การรองเรียน กรณี “บัตรสนเทห”
5.1 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541
ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการไวโดยสรุปวา
1

หมายเหตุ แกไข E-mail : Legal.cmu@cmu.ac.th
หมายเหตุ แกไข เว็บไซด :
- https://www.cmu.ac.th
- https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=25
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5.1.1 เมื่อไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการ ใหถือเปนความลับ หากเปนบัตร
สนเทหใ หพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลั ก ฐาน กรณีแวดลอ มปรากฏชัด แจง ตลอดจนชี้พ ยานบุค คล
แนนอนเทานั้น
5.1.2 ใหสงสําเนาเรื่องราวดังกลาวโดยปดชื่อผูรองเรียนหรือสําเนาบัตรสนเทหให
ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับ หากไมมีขอมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึง
จะยุติเรื่องได หากกรณีมีมูลก็ใหดําเนินการทั้งคดีทางอาญาและทางวินัย แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาที่
รับเรื่องราวมาทราบดวย
5.1.3 ใหผูบังคับบัญ ชาใชดุลพินิจสั่งการตามที่เ ห็นสมควรเพื่อ คุมครองผู ร อง
พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการรองเรียน การเปนพยาน หรือการใหขอมูล นั้น
5.2 หลักเกณฑและแนวทางการรับฟงบัตรสนเทห
5.2.1 บัตรสนเทหจะตองระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ผูรองเรียน
ตองชี้เบาะแส โดยระบุใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในเรื่องที่รองเรียนมาใหชัดเจน ซึ่งอาจเปน
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ วัน เวลา และสถานที่ที่ปรากฏขอเท็จจริง พรอมกับแนบ
เอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวขอมาดวย (ถามี) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง
ตอไปได ทั้งนี้ เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวา เรื่องที่กลาวหาเจาหนาที่
ของรัฐผูกระทําผิดวินัยนั้นมีเหตุผลหรือมีพฤติการณเชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องตนไดหรือไมเพียงใดวา
ขอกลาวหาควรจะเปนเชนนั้น
5.2.2 บัตรสนเทหจะตองชี้พยานบุคคลแนนอน หลักเกณฑขอนี้ผูรองเรียนจะตอง
ระบุใหเห็นถึงชื่อพยานบุคคลวามีใคร เปนใครบาง เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดพิจารณาเชิญมาใหถอยคํา
ซั ก ถามขอเท็ จจริง ซึ่งพยานบุ ค คลที่ระบุมานี้ค วรเปน บุค คลที่ไ ดเ ห็น ไดยิน หรือ ไดท ราบขอ ความที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยดวย
6. การพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือรองทุกข
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือ
รองทุกขดังกลาวและดําเนินการดังนี้
6.1 หากเปนเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 2 หามรับไว
พิจารณาและใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งยุติเรื่อง
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6.2 หากเปนเรื่องที่อาจไกลเกลี่ยได ใหดําเนินการไกลเกลี่ยตามกระบวนการไกลเกลี่ย
และสมานฉันทของมหาวิทยาลัย
6.3 หากเปนเรื่องรองที่อยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หรือคณะกรรมการอื่นใด ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการนั้นพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
6.4 หากเป นเรื่อ งที่ตอ งสืบ สวนหรือ หาขอ เท็จ จริงเพิ่ มเติม ใหสงเรื่อ งใหหนว ยงาน
สวนงานหรือผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของดําเนินการ หรือเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
หรือมอบหมายใหบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนสืบหาขอเท็จจริง แลวรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
7. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 6 แลว มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบ พิจารณาและสรุปผล
การ
ดําเนินการแลวแจงผูรองทราบ และหรือเมื่อไดจัดการเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนเปนที่ยุติประการใดแลว
ใหแจงผูรอง หนวยงาน สวนงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบและหรือดําเนินการตอไป
กรณีที่เปนเรื่องที่สมควรเผยแพรใหสาธารณชนไดรับรู ใหเผยแพรการดําเนินการและผลสรุป
ตามวรรคกอน ผานเว็บไซดตามขอ 4.1.5 ดวย
8. ให นํ า ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เรื่ อ งหลั ก ประกั น ความเป น ธรรมเพื่ อ คุ ม ครอง
ผูรองทุกข มาใชบังคับกับผูรองหรือผูเกี่ยวของตามประกาศนี้ โดยอนุโลม
9. กรณีที่มีป ญ หาในการปฏิบั ติเ กี่ย วกับ การดํ าเนินการตามประกาศนี้ ใหอ ธิก ารบดีเปน
ผูพิจารณาชี้ขาดและเปนที่ยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

