
 
 

งานวนิัยและนิติการ 

แนวทางการร้ องเร ้ยนและร องทุกข์กล่าวโทษ 
 

ว้ัตถุ้ประสงค์  

ด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ช้ันน าในการพัฒนาท้องถิ่นและ

สังคม ส่งเสริมวิชาชีพครู ท าให้ต้องมีการด าเนินการร่วมกับชุมชนและสังคมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏปัจจุบันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ซึ่งไปตามบริบทของสังคม 

มหาวิทยาลัยจึงเป ิดโอกาสให ้บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการสามารถร้องเร ียนด ้วย

ตนเองหรือทางอ ินเทอร ์เน  ต การให้บ ุคลากรของมหาว ิทยาลัย น ักศ ึกษา และบ ุคคลท ั่วไป สามารถ

ร ้องเร ียน สอบถามป ัญหา หร ือให ้ข ้อเสนอแนะก ับมหาว ิทยาล ัยได ้โดยตรง เพ ่ือความรวดเร วในการ

รับทราบป ัญหา สามารถน าไปด าเนนิการได ้อย ่างรวดเร วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได ้มีการต ิดตาม มิให ้

เก ิดความล ่าช ้าในการแก้ไขป ัญหา และเพ ่ือให้เป  นไปตามวตัถุประสงค์ของการบริการอย ่างมีประสิทธ ิภาพ

สูงสุด มหาว ิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี จึงก าหนดหลักเกณฑ ์ว ิธ ีการใช ้แนวทางการร ้องเร ียนและร้อง

ทุกข์กลา่วโทษ ด ังต ่อไปน ้ี  

หลักเกณฑ้์แนวทางการร้ องเร ้ยนและร องทกุข์กล่าวโทษหรือการให้ ข อเสนอแนะ 

๑. เรื่องร้องเร ียนและร้องทุกข์กล่าวโทษ ต ้องเป  นเรื่องที่ผู้ร้องเร ียนได ้รับความเด ือดร้อนหร ือ

เสียหาย อ ันเน ่ืองมาจากเจ้าหน ้าที่ หรอืหน ่วยงานในมหาว ิทยาลัย ในเรื่อง 

(๑) การทุจรติประพฤต ิมชิอบในหน ้าทีร่าชการ 

(๒) การจ ัดการศกึษาไมไ่ด ้คณุภาพมาตรฐาน 

(๓) การบร ิหารงานบ ุคคล เช ่น การบรรจ ุและแต ่งต ั้ง การแต ่งต ั้งให้ดำรงตำแหน ่งสูงขึ้น การ

สรรหา การลา การกำหนดคา่ตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย ้ายตำแหน ่ง การพิจารณาสวัสดิการของ

บุคลากร เป  นต ้น 

(๔) คดัลอกผลงานทางว ิชาการ 

(5) การปลอมแปลงวุฒิการศกึษา การซือ้ – ขายปริญญาบ ัตร  

(6) ขอ้คดิเห นหรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป  นประโยชน ์ต ่อมหาว ิทยาลัย 

(7) กรณีการร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้เป็นไปตาม

อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย หรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เรื่องที่ร้องเร ียนและร้องทุกข์กล่าวโทษ ต ้องเป  นเรื่องจร ิงและมีมูลเหต ุ มิได ้หว ังสร้างข่าว

หร ือสรา้งกระแสท ่ีเสียหายต ่อบ ุคคลอ ่ืน หร ือต่อมหาว ิทยาลัย 

๓. มหาว ิทยาลัยต ้องสามารถต ิดต ่อกลับไปย ังผู้ร้องเร ียนได ้ เพ ่ือย ืนย ันว ่ามีต ัวตนจริง ไม่ได ้

สร้างเร ่ือง เพ ่ือกล่าวหาบ ุคคลอ ่ืนหรอืหน ่วยงานต ่าง ๆ ให้เก ิดความเสยีหาย 

๔. ใช ้ถ้อยค าหรอืขอ้ความท ่ีสภุาพ และต ้องมรีายละเอ ียด ได ้แก ่ 



 
 

(๑) ว ัน เด ือน ป ี ทีเ่ก ิดเหต ุ 

(๒) ช ่ือ ที่อย ู ่หมายเลขโทรศัพท์ หรอื E-mail ของผูร้อ้งเร ียน 

(๓) ข ้อเท  จจร ิงหร ือพฤต ิการณ ์ของเร ่ืองที่ร ้องเร ียนได ้อย ่างช ัดเจนว ่า ได้ร ับความ

เด ือดร ้อน หรือเสียหายอย ่างไร ต ้องการให้แก ้ไขอย ่างไร ด าเนินการอย่างไร หรือช ้ีช ่องทาง แจ้ง

เบาะแสเก ่ียวก ับการ ทุจริตของเจ้าหน ้าที่หรือหน ่วยงานได ้อย ่างช ัดเจนเพ ียงพอที่จะสามารถ

ด าเนนิการสบืสวนได ้ 

                (๔) ระบ ุพยานเอกสาร พยานว ัตถุและพยานบ ุคคล (ถ้าม)ี 

๕. เรื่องร้องเร ียนและร้องทุกข์กล่าวโทษทีอ่าจไม่รับพ ิจารณา มดี ังน ้ี 

(๑) ค ารอ้งเรยีนหรอืร้องทุกข์กล่าวโทษที่มไิด ้ท าเป  นหน ังสือ ไม่ระบ ุว ัน เด ือน ป ี ที่เก ิดเหต ุ ไม่

ระบ ุช ่ือ ทีอ่ย ู ่เบอร์โทรศัพท์ หรอื E-mail ของผูร้อ้งเร ียน และไมเ่ป ิดเผยขอ้มูลที่ส าคัญต ่อการร้องเร ียน 

และไม่สามารถติดต่อได้ 

(๒) ค าร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไม่ระบ ุพยานหร ือไม่มีหลักฐานเพ ียงพอ หรือเป  น

เรื่องที่มี  ลักษณะเป  นบ ัตรสนเท่ห์ หรือการช ้ีเบาะแสไม่เพ ียงพอที่จะพิจารณาด าเนินการสืบสวนหร ือ

สอบสวนต ่อไปได ้ 

                (๓) เป  นเรื่องทีเ่ขา้สูก่ระบวนการย ุต ิธรรมหร ือเป  นขอ้ร้องเรียนที่ศาลได ้มีค าพ ิพากษาหรือ

ค าสั่งถึงที่สดุ 

   (๔) ค าร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเก ่ียวก ับสถาบ ันพระมหากษตัรยิ ์ 

   (๕) ค าร้องเรียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษเป  นเรื่องที่หน ่วยงานอ ่ืนได ้ดำเน ินการตรวจสอบ 

พ ิจารณาว ิน ิจฉัย และสรุปผลการพ ิจารณา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

            ๖. ช ่องทางการรอ้งเร ียนหรอืร้องทุกข์กล่าวโทษ 

(๑) ร้องเร ียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษด ้วยตนเอง ที่งานว ิน ัยและน ิต ิการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎรธ์านี  

(๒) ร้องเร ียนหรอืร้องทกุข์กล่าวโทษทางจดหมาย สง่ที่งานว ิน ัยและน ิต ิการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

(๓) ร้องเร ียนหรอืร้องทกุข์กล่าวโทษทางโทรศ ัพท ์ได ้ทีห่มายเลข 077-913-346 งาน

ว ิน ัยและน ิต ิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

                (๔) ร้องเร ียนหรือร้องทุกข์กล่าวโทษทางเว  บไซต ์ได้ที่ www.sru.ac.th หรือเว  บไซต ์             

งานวินัยและนิตกิาร http://legal.sru.ac.th 

๗. การให้ข ้อม ูลเก ่ียวก ับช ่ือ ที ่อย ู ่เบอร ์โทรศ ัพท์ หรอื E-mail ที่ถ ูกต ้อง จะเป  นประโยชน ์ในการ

ต ิดต ่อ กล ับเพ ่ือขอขอ้มูลเพ ่ิมเต ิม หรอืแจ ้งผลการตรวจสอบใหท้ราบ 

๘. กรณีขอ้มูลของการร้องเร ียนไม ่ครบถ้วน จะถือว ่าเป  นการแจ้งเบาะแสหรอืการให ้

ขอ้เสนอแนะ ให้มหาว ิทยาลยัทราบเท่าน ัน้ 

http://www.sru.ac.th/

