
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

เรื่อง หลักเกณฑการรับและการพจิารณาเรื่องรองเรยีนหรือรองทุกข  
 

 

ตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดกําหนดนโยบายในการเสรมิสรางมาตรฐาน 

ดานคุณธรรม จรยิธรรมใหแกผูปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัย และพัฒนาความโปรงใสในการปฏบิัตงิานของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบการบรหิารงาน

และการประพฤตปิฏบิัตขิองผูปฏบิัตงิานในมหาวทิยาลัย เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ โดยมกีารจัดการเรือ่งรองเรยีนอยางเปนระบบและเปนไปดวยความเหมาะสม จึงให

ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการรับและการพจิารณาเรื่องรองเรยีนหรอื    

รองทุกข ฉบับลงวันที่ 14 มนีาคม 2560 และกําหนดหลักเกณฑการรับและการพจิารณาเรื่องรองเรยีน

หรอืรองทุกข ไวดังตอไปนี้ 

1. คํารองเรยีนหรอืรองทุกข 

  การรองเรียนหรือรองทุกขตองสามารถสื่อใหเขาใจไดวา มีเรื่องราวใดเกิดขึ้น ที่เกิดจากหรือ

เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เปนการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ทําใหผูรองไดรับผลกระทบ ความเดือดรอนหรือเสียหายอยางไร  ตองการใหแกไขหรือ

ดําเนินการอยางไร หรือช้ีชองทางเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

หรือสวนงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการตรวจสอบ 

สบืสวน หรอืสอบสวนตอไปได โดยตองระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถาม)ี 

2. หลักเกณฑการรับเรื่องรองเรยีนหรอืรองทุกข 

2.1 ตองระบุช่ือและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนและตดิตอสอบถามได 

2.2 ใชถอยคําสุภาพและตองระบุเรื่องราวอันเปนเหตุใหตองรองเรียนหรือรองทุกข     

พรอมทัง้ขอเท็จจรงิหรอืพฤตกิารณตามสมควร 

2.3 เปนเรื่องที่ผูไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรือขอใหแกไข อันเนื่องมาจาก

ผูปฏบิัตงิานในมหาวทิยาลัยหรอืจากสวนงานในสังกัดมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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2.4 ตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยผูรองตองรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาว

ขางตนทุกประการ 

2.5 การนําความอันเปนเท็จมารองเรียน หรือบิดเบือนขอเท็จจริง ซึ่งอาจทําใหผูอื่นไดรับ

ความเสยีหาย หรอืมเีจตนากลั่นแกลงผูอื่น  ผูรองอาจตองรับผิดทัง้ทางแพง ทางวนัิยและทางอาญา 

2.6 เรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรองหรือตรวจสอบตัวตนของผูรองไมได หรือมีลักษณะเปน

บัตรสนเทห อาจรับไวพิจารณาก็ได ถาหากระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยาน

บุคคลแนนอน สามารถสบืสวนสอบสวนขอเท็จจรงิตอไปไดและเปนประโยชนตอสาธารณะ 

 

3. หนวยงานผูรับผดิชอบ 

ใหมี หนวยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในกองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย มีอํานาจ

และหนาที่เกี่ยวกับการดําเนนิการเรื่องรองเรยีนหรอืรองทุกขใหเปนไปตามประกาศนี้ 
 

4. ชองทางการรองเรยีนหรอืรองทุกข 

4.1 ทําเปนหนังสอืหรอืจดหมายรองเรยีนหรอืรองทุกข 

4.1.1 สงทางไปรษณยีมหาวทิยาลัยเชียงใหม ตามที่อยูดังนี้  

              “หนวยจัดการเรื่องรองเรยีน/รองทุกข  กองกฎหมาย  

     สํานักงานมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

               239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืง  

               จังหวัดเชียงใหม 50200” 

4.1.2 สงโดยตรงที่ กองกฎหมาย สํานักงานมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4.1.3  โทรสาร  หมายเลข 0-5394-2615   
4.1.4  E-mail : RongRian.Legal@cmu.ac.th 0

1 

4.1.5  เว็บไซด   https://complaint.cmu.ac.th/ 1

2 

5. การรองเรยีน กรณี “บัตรสนเทห” 

5.1 หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 

2541 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการรองเรยีนกลาวโทษขาราชการไวโดยสรุปวา 

                                                           
1 หมายเหตุ แกไข E-mail : Legal.cmu@cmu.ac.th 
2 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

สนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนช้ีพยานบุคคล

แนนอนเทานัน้ 

5.1.2 ใหสงสําเนาเรื่องราวดังกลาวโดยปดช่ือผูรองเรียนหรือสําเนาบัตรสนเทห

ใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับ หากไมมีขอมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

จึงจะยุตเิรื่องได หากกรณมีมูีลก็ใหดําเนนิการทั้งคดีทางอาญาและทางวนัิย แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา

ที่รับเรื่องราวมาทราบดวย 

5.1.3 ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อคุมครองผูรอง 

พยาน และบุคคลที่ใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซึ่งอาจ

เนื่องมาจากการรองเรยีน การเปนพยาน หรอืการใหขอมูล นัน้ 

 5.2 หลักเกณฑและแนวทางการรับฟงบัตรสนเทห 

5.2.1 บัตรสนเทหจะตองระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ผูรองเรียน

ตองช้ีเบาะแส โดยระบุใหเห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในเรื่องที่รองเรียนมาใหชัดเจน ซึ่งอาจเปน

พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ วัน เวลา และสถานที่ที่ปรากฏขอเท็จจริง พรอมกับแนบ

เอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวขอมาดวย (ถามี) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง

ตอไปได ทั้งนี้ เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวา เรื่องที่กลาวหาเจาหนาที่

ของรัฐผูกระทําผิดวินัยนั้นมีเหตุผลหรือมีพฤติการณเช่ือมโยงพอที่จะเช่ือในเบื้องตนไดหรือไมเพียงใดวา 

ขอกลาวหาควรจะเปนเชนนัน้ 

5.2.2 บัตรสนเทหจะตองช้ีพยานบุคคลแนนอน หลักเกณฑขอนี้ผูรองเรยีนจะตอง

ระบุใหเห็นถึงช่ือพยานบุคคลวามีใคร เปนใครบาง เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดพิจารณาเชิญมาใหถอยคํา 

ซักถามขอเท็จจริง ซึ่งพยานบุคคลที่ระบุมานี้ควรเปนบุคคลที่ไดเห็น ไดยิน หรือไดทราบขอความที่

เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูถูกกลาวหากระทําผิดวนิัยดวย 

6.  การพจิารณาเรื่องรองเรยีนหรือรองทุกข 

เมื่อไดรับเรื่องรองเรยีนหรือรองทุกขใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบและพิจารณาเรื่องรองเรียนหรือ

รองทุกขดังกลาวและดําเนนิการดังนี้ 

6.1 หากเปนเรื่องรองเรียนหรือรองทุกขที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 2 หามรับไว

พจิารณาและใหอธกิารบดหีรอืผูที่ไดรับมอบหมายสั่งยุตเิรื่อง 
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6.2 หากเปนเรื่องที่อาจไกลเกลี่ยได ใหดําเนินการไกลเกลี่ยตามกระบวนการไกลเกลี่ย

และสมานฉันทของมหาวทิยาลัย 

6.3 หากเปนเรื่องรองที่อยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หรอืคณะกรรมการอื่นใด ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการนั้นพจิารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

6.4  หากเปนเรื่องที่ตองสืบสวนหรือหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหสงเรื่องใหหนวยงาน 

สวนงานหรือผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของดําเนินการ หรือเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

หรอืมอบหมายใหบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนสืบหาขอเท็จจรงิ แลวรายงานมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา

ดําเนนิการตอไป

7. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 6 แลว มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบ พิจารณาและสรุปผล

การดําเนินการแลวแจงผูรองทราบ และหรอืเมื่อไดจัดการเรื่องรองทุกขหรือรองเรียนเปนที่ยุติประการใด

แลวใหแจงผูรอง หนวยงาน สวนงาน หรอืบุคคลที่เกี่ยวของทราบและหรอืดําเนนิการตอไป

กรณีที่เปนเรื่องที่สมควรเผยแพรใหสาธารณชนไดรับรู ใหเผยแพรการดําเนินการและผลสรุป

ตามวรรคกอน ผานเว็บไซดตามขอ 4.1.5 ดวย

8. ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องหลักประกันความเปนธรรมเพื่อคุมครอง

ผูรองทุกข มาใชบังคับกับผูรองหรอืผูเกี่ยวของตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

9. กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศนี้   ใหอธิการบดีเปน

ผูพจิารณาช้ีขาดและเปนที่ยุต ิ

ประกาศ  ณ  วันที่  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารยเกยีรตคิุณ นายแพทยอาวุธ  ศรีศุกร)ี

อุปนายกสภามหาวทิยาลัย

รักษาการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม

� I U l'...A� 



 

บันทกึขอความ 
 

สวนงาน_____________________________________________________________________________________________________________ 

ที่__________________________________________________________วันที_่_____________________________________________________________ 

เรื่อง__________________________________________________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรยีน   อธิการบดี  (ผาน 1. รองอธิการบดีฝายบรหิารและทรัพยากรบคุคล 

                                 2. รองอธิการบดีฝายแผนงาน บรหิารการเงนิและทรัพยสนิ)    

๑.  สรุปเรื่อง.  

ตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง

กําหนดมหาวทิยาลัย เชียงใหมตองเขารับการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําป 2560 ซึ่งมหีัวขอการประเมนิในเรื่องการ

ดําเนนิการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการปฏบัิตงิาน/การใหบริการอยางไร และมหาวทิยาลยัเชียงใหมไดออกประกาศ

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 

2560 กําหนดนโยบายดานความโปรงใส โดยใหมกีารจดัการเรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ 

๒.  กฎ / ระเบยีบ / ขอมูลท่ีเกี่ยวของ.    

เพื่อใหการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลัยสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม ดงักลาวตาม 1. กองกฎหมายจงึไดรางประกาศมหาวทิยาลัย 

เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑการรับและการพจิารณาเรื่องรองเรียนหรอืรองทุกขของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ดงัที่

แนบมาพรอมนี้ 

๓.  ขอเสนอเพื่อพจิารณา. 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเหน็ควรประการใดขอไดกรุณามคํีาสั่ง หรอืหากเห็นชอบดวยขอได

โปรดลงนามในประกาศฯฉบับดังกลาวดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 

      (นายสมเพชร  ไชยวุฒิ) 

              ผูอํานวยการกองกฎหมาย 

คําสัง่.  

 

 

 

     กองกฎหมาย  สํานักงานมหาวทิยาลยั  โทร. 4๒๖๑๑ 

 มนีาคม   2560  

 การออกประกาศเรื่องการจดัการเรื่องรองเรียนหรือรองทกุขของมหาวทิยาลัย  











 

 
แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 

ตั้งแต พฤษภาคม - กรกฎาคม ป 2562 
 

     ✓    หนวยงานไมมีเรื่องรองเรียน 

    ✕   หนวยงานมีเรื่องรองเรียน  

    ✕     หนวยงานมีความคืบหนาการดําเนินการในเรื่องรองเรียนเดิม 

 

           สรุปผลการแจงขอมูล จํานวน  -  เรื่อง ดังนี้ 

ลําดับ เลขที่เร่ือง หนวยงานที่รับเร่ือง 
การแจงขอมูล 

หมายเหต ุ
(รายละเอียด) รับใหม 

ความ
คืบหนา 

      
      
      
      

รวม    
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