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คำนำ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการ
ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ มี ขั้ น ตอนก าหนดไว้ ดั ง นี้ (๑) ขั้ น ตอนการปรึ ก ษาหารื อ ท าความเข้ า ใจระหว่ า งผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ กั บ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (๒) ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือ
ลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็น ต้นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ และ (๓) ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ได้
วินิจฉัยและวางแนวทางปฏิบัติไว้ และแนวทางการวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาคู่มือเล่มนี้ ผู้จัดทาในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้มีการศึกษาและนาไปใช้ได้โดยสะดวก ซึ่งผู้จัดทาหวังว่า
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับส่วนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้นาหลักไปใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
“กำรร้องทุกข์” เป็น กระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในคู่ มื อ เล่ ม นี้ “การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในมหาวิทยาลัย” เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ควำมเป็นมำกำรพิจำรณำร้องทุกข์ : หากพิจารณาย้อนไปตั้งแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ส่วนราชการ (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐) จนกระทั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ อ อกนอกระบบ (ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ) นั้น สามารถลาดับความเป็นมาเรื่องการพิจารณาร้องทุกข์ได้เป็น
๒ ช่วง ดังนี้
๑. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นส่วนรำชกำร (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๒ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐)
ในช่วงที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนราชการ จะมีบุคลากร ๓ ประเภท ดังนี้ ช่วงแรกมีบุคลากร
๒ ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูก จ้า งมหาวิทยาลัย และต่อ มามีเ พิ่ม อีก ๑ ประเภท คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยการร้องทุกข์ของบุคลากรแต่ละประเภท มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. กำรร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ จะเป็ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๘ มำตรำ ๑๒๙ – ๑๓๐ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรกรณีที่
อำจร้องทุกข์ กำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ควำมคับค้องใจ ยกตัวอย่างเรื่องที่
ข้าราชการพลเรือนสามั ญ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
โดยอาจร้องทุกข์ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน๑ ดังนี้

๑

เป็นไปตามข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการกรณีทอี่ าจร้องทุกข์

การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับค้องใจ

๒
(๑) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย
(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ
(๓) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
นอกจากนี้ รวมถึงกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๒๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
จนกระทั่ง มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
(ประกำศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) ระบุให้ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ได้แก่
สถานศึกษาของรั ฐ ในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิก ารที่จัดการศึก ษาระดับอุดมศึก ษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึ ง
สถานศึกษาของรั ฐ ที่มิใช่ส่ ว นราชการ) ทาให้ การพิจ ารณาเรื่องร้องทุกข์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
ทั้งนี้ เพื่อให้ การพิจ ารณาเรื่องร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลั ย มหิ ดลเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗๒ มหาวิทยาลัยจึงได้ออก
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในส่วนการร้องทุกข์จะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการร้องทุกข์กรณีทตี่ นเอง
เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ข.กำรร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ ำ งประจ ำ เป็ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หมวด ๘ เรื่องการร้องทุกข์ ข้อ ๖๕ – ข้อ ๖๗
ค. กำรร้องทุกข์ของพนักงำนมหำวิทยำลัย จากที่มหาวิทยาลัย มหิดลได้เริ่มมี การบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมา มหำวิทยำลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ของพนักงำนและลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อมาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วย
๒

มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตวิ ่า “”หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและ

การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่กาหนดภาระหน้าทีข่ องตาแหน่ง
แต่ละตาแหน่ง โดยกาหนดภาระหน้าทีข่ องหน่วยงานแทนก็ได้
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. กาหนดตาม
มาตรา ๑๔(๓)

๓

๒. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลออกนอกระบบ (เป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ) ตั้งแต่วันที่๑๗
ตุลำคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับใช้
หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการ เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก ารและกฎหมายว่า ด้ว ยการปรับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม และไม่เ ป็น รัฐ วิส าหกิจ ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๕ และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๘๔ มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนของการร้องทุกข์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าวระบุให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมที่ใช้ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนราชการจานวน ๔ ฉบับ ดังนี้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รายละเอียดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ในส่วนของการร้องทุกข์ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการร้องทุกข์ โดยยังคงหลักการ
เดิมอยู่ คือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) ที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา มีสิทธิ
ยื่นร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ให้ผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) ปรึกษาหารือหรือทาความเข้าใจกับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน โดยให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์นั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจ
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ขั้นตอนที่ ๒ หากผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือ
ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า
ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้เ ป็น ต้น เหตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์ ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วัน ทราบเรื่อ งอัน เป็น เหตุใ ห้ร้อ งทุก ข์
ซึง่ เป็นไปตามข้อ ๒๕ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔

ขั้นตอนที่ ๓ หากผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ได้แก้ไขปัญหาเรื่อง้องทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว ผู้ร้องทุกข์ (ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา) เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
อีก ก็ให้ร้องทุกข์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหาจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ซึง่ เป็นไปตามข้อ ๒๙ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในการจั ด ท าคู่ มื อ เล่ ม นี้ เพื่ อให้ ผู้ ป ฏิ บัติ ง านในมหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ลทั้ ง ระดั บผู้ บ ริห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนในการร้องทุกข์ รวมทั้งเพื่อตอบสนอง
แนวนโยบายของผู้บริ หารที่มุ่งเน้น การปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัยของส่วนงาน
และมหาวิ ทยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization
ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ในส่วนวัตถุประสงค์เชิงกลยุ ทธ์เพื่อพัฒนาส่วน
งานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ประกอบ ด้ ว ย ๑๐ หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก การตอบสนอง
(Responsiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ/คุ้ ม ค่ า (Efficiency/ Value for
money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มี
ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก เปิ ด เผย/โปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก การกระจาย อ านาจ
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการร้องทุกข์
รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/
ส่วนงานให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมทั้ง
ขั้นตอนในการร้องทุกข์ได้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อใช้อธิบายรายละเอียดแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างไร
เพื่อมิให้ผู้ร้องทุกข์เสียสิทธิในการร้องทุกข์

๕

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้นากรณีศึกษาจากการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
นาไปปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์และสามารถนาไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ว่าจะต้องดาเนินการ
อย่างไร หากผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมจากการกระทาหรือคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา

๑.๔ ขอบเขต
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ มีขอบเขตเพื่อใช้ในการดาเนินการสาหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหิดลเท่านั้น โดยรายละเอียดในคู่มือได้ระบุครอบคุลมถึงบทบาทหน้าที่ของของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการร้องทุกข์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/คำจำกัดควำม
“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล” หมำยถึง (๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มหิ ดล (๒) พนักงานมหาวิทยาลั ยมหิดล (ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลั ยมหิดลตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึง
พนั กงานเงิน รายได้ซึ่งส่ว นงานได้จ้ างให้ป ฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ว ยพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบกาหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และ
ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปจนครบการจ้าง) และ (๓) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ ลูกจ้างประจาเงินงบประมาณ
และลูกจ้างเงินรายได้ )

๖

“คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา
มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์” (ก.อ.ร.)” หมายถึง คณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่ (๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เดิม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
...........................................

๗

บทที่ ๒
การบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
เนื้อหาในบทที่ ๒ เกี่ยวกับการบริการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ และ ส่วนที่ ๒ การบริหาร
จัดการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
…………………………………………

ส่วนที่ ๑ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย
(อธิการบดี)
สภาคณาจารย์

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น จานวน ๓๓ ส่วนงาน
(คณบดี/ผู้อานวยการ)

มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ๒๓ น่วยงาน

กองกฎหมาย

หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักงาน ๒๒ หน่วยงาน

- งานบริหารและธรรมาภิบาล ได้แก่ งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์บุคลากร
งานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
- งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
- งานวินยั และบังคับคดี

๘

ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยมีอานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจ การทั่ว ไปของมหาวิ ทยาลัยตามที่บัญญัติในพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะมีอธิการบดีเป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริห ารงานของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนการบริหารงานแต่ละส่วนงานจะมีคณบดีหรือ
ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น
ในส่ ว นนี้ จะกล่ า วถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องอธิ ก ารบดี ใ นฐานะผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของ
มหาวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถือเป็นกระบวนการที่มีจุดประสงค์ต้องการให้เกิดความเข้าใจอัน ดีระหว่า ง
ผู้บังคับ บัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์ กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ร้องทุกข์) และนาไปสู่การยุติเรื่อง
แต่ทางปฏิบัติที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของส่วนงานยังไม่สามารถที่ หาข้อยุติได้ และ
เป็นประเด็นปัญหาที่เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย โดยที่ มิได้ผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัยก่อน ด้วยเหตุผลนี้
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้อธิการบดีในฐานะฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาเรื่ องร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเป็นที่มาในการกาหนดหลั กเกณฑ์การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ
มหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในขั้นตอนที่กาหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ องค์ประกอบของผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ในขั้นตอนที่กาหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒
ได้กาหนดให้มีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๑. ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหา : ปัจจุบัน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒๙๒๒/๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒ ระบุให้
“รองอธิการบดี” มีหน้าที่แก้ไขปัญหาการร้องทุกข์เบื้องต้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหา คือ รองอธิการบดี (ซึ่งทาหน้าที่แทนอธิการบดี)
๒. นิติกรเจ้าของสานวน เป็นนิติกรของกองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการกองกฎหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบสานวน อันได้แก่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดการประชุม
ทาหนังสือเชิญคู่กรณีมาชี้แจง สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นของที่ประชุมเสนอผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ
พิจารณาและเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

๙

๓. ผู้อานวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน
๔. ผู้ อ านวยการหรื อ ผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งที่ ร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ถื อ ว่ า
ผู้อานวยการหน่วยงานหรือผู้แทนของหน่วยงานนั้นๆ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้วย
ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ในกระบวนการนี้
เมื่อเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว จะต้องศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมเอกสารหลักฐาน
เท่าที่ปรากฏ และจัดทาความเห็นเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณามอบหมายนิติกรสังกัดกอง
กฎหมายให้เป็น ผู้รับ ผิดชอบสานวน พร้อมรายงานให้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ทราบว่ามีเรื่อง
ร้องทุกข์ที่อยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย
…………………………………….

๑๐

ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงาน

สภา พิจารณาสั่งการ
มหาวิทยาลัย
รายงานผลคาวินิจฉัย

คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์
(สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)

มหาวิทยาลัย

ผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจผล
การแก้ไขของมหาวิทยาลัย

(การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์)

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มี
หน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีความยุติธรรม
มีความเป็นกลาง มิอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๘ ของข้อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ว่ าด้ ว ยการอุ ทธรณ์แ ละการร้องทุก ข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ กาหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยกรรมการจานวน ๑๒ คน ดังนี้
๑. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร จานวน ๓ คน
๓. กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย์ จานวน ๑ คน
๔. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ ตาแหน่งวิชาการ จานวน ๑ คน และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน ๑ คน
๕. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑ คน
และตาแหน่งประเภทสนับสนุน จานวน ๑ คน

๑๑

๖. กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน โดยให้กรรมการดังกล่าวเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเท่านั้น
๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
หรือดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน

๒.๓ การได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๘ วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ ก ารได้ ม าซึ่ ง คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
๑. ประธานกรรมการอุทธรณ์ แ ละร้ องทุกข์ ให้ ส ภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งผู้บริหาร จานวน ๓ คน ให้เลือกจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลั ยมหิดล โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื อกกรรมการให้ที่ประชุม
กาหนด
๓. กรรมการจากผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ จานวน ๑ คน ให้เลือกจากที่ประชุมสภา
คณาจารย์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุมกาหนด
๔. กรรมการจากผู้ แ ทนของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน ๕ ประเภท ดั ง นี้
ข้าราชการตาแหน่งวิชาการ จานวน ๑ คน ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป จานวน ๑ คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุน
จานวน ๑ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน โดยให้ส่วนงานดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนส่วน
งานทั้ง ๕ ประเภท และให้ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละตาแหน่งของส่วนงาน มาประชุมเพื่อเลือกกรรมการ
ทั้ง ๕ ประเภท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ประชุมแต่ละประเภท
กาหนด โดยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมแต่ละประเภทจะต้องไม่สังกัดส่วนงานเดียวกัน
๕. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๒ คน ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ๑ – ๔ เพื่อทาการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/
หรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม และไม่ ไ ด้ เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมกาหนด

๑๒

๒.๔ การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๙ ของข้อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ว่ าด้ ว ยการอุ ทธรณ์แ ละการร้องทุก ข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อดังนี้
(๑) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีวาระการดารงแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้
(๒) การพ้นจากตาแหน่ง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
ก. กรณีการพ้นตาแหน่งตามวาระ
ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเดิม
พ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ หากกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ข. กรณีการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ ดาเนินการแต่งตั้ง
ประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของ
ผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ป ระธานพ้ น จากตาแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ หรื อ
กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามประเภทการได้มา ให้ถือว่าประธานหรือกรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการด้วย

๒.๕ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้กาหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
(๑) องค์ ป ระชุ ม : การประชุ ม ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม
(๒) กรณีป ระธานไม่อยู่ ในที่ ประชุมหรือไม่ส ามารถปฏิบัติ ห น้าที่ได้ : ในการประชุม ถ้ า
ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
ในการประชุม

๑๓

(๓) กรณีมีการคัดค้านกรรมการ : ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือมีเหตุคัดค้านตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ และประธานได้แจ้งกรรมการผู้นั้นมิให้เข้าประชุมแล้ว กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาด : การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๒.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕
ได้กาหนดขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกข์ ไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้ร้องทุกข์
ได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แล้ว แต่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังทาให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์อยู่ ผู้ร้องทุกข์สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ยื่น
หนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับจากที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหา

๒.๗ บทบาทหน้าที่ของนิตกิ รที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (สานักงานสภามหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑๓
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑) มีการแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ออกเป็น ๒ สานัก คือ (๑) สานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (๒) สานักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย ในส่วนภาระงานของสานักงานยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย ที่ระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
ในการพิจ ารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ ช่ว ยเลขานุการนั้น เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ประกอบในโครงสร้างของสานักงานสภา
มหาวิทยาลั ย ไม่มี เจ้ าหน้ าที่ตาแหน่ งนิ ติก ร ด้ว ยเหตุนี้ ในทางปฏิ บัติที่ผ่ า นมา เพื่ อให้ การดาเนิน การของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ผู้ บ ริ ห ารจึ งได้พิจารณามอบหมายให้ นิติกรของกฎหมายทาหน้าที่เป็นฝ่ าย
เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

๓

มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๔
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
(๑) การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น : ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ใน
เบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือไม่
(๒) การประสานงานเรื่องประชุม : ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับประธานและกรรมการ
เพื่อกาหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว
(๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ : ฝ่ายเลขานุการฯ มีหน้าที่ (๑) จัดทาหนังสือเชิญ
ประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุทธรณ์เพื่อนามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(๒) สรุปข้อเท็จจริงเรื่องอุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
และสภามหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงาน ทาหนังสือเชิญผู้อุทธรณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง (๓) จัดทาร่างคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอที่ประชุม และนาเสนอคา
วินิจฉัยที่ได้ตรวจแก้ไขพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป และ
(๔) จัดทาหนังสือแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยถึงผู้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจมติดังกล่าว
===================

๑๕

บทที่ ๓
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการร้องทุกข์
เนื้ อหาในบทที่ ๓ เกี่ย วกับหลั ก เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามที่
กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๔ ในหมวด ๓ เรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
รายละเอียดในบทที่ ๓ นี้ จะแยกออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ร้องทุกข์ ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์ และ ส่วนที่ ๓ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
======================

ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการร้องทุกข์
๑.๑ ความหมายของการร้องทุกข์
ความหมายตามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ : การร้องทุกข์๔ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา การร้องทุกข์ตามความหมายของข้อบังคับฯ นี้
ไม่หมายความรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และ
การเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การร้องทุกข์๕ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการ
สั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิ ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการกาหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์

๔

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๕

ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรื อในกรณีที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์
ต่อ คณะกรรมการพิจ ารณาวินิ จฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ภายในสามสิบวันนับวันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑:
การร้องทุกข์๖ หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ได้
การร้องทุกข์ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ยึดหลักความ
ยุติธรรม และความเป็นธรรมเป็นสาคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ๗ ดังนี้
(๑) สร้ างความสั มพั น ธ์ อั น ดี ระหว่ า งผู้ บัง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใ ต้ บัง คั บ บั ญ ชา โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน แก้ไข หรือชี้แจงทาความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติของตนที่
เป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเกิดความคับข้องใจอันจะทาให้ลดปัญหาความ
ขัดแย้งในองค์กรได้
(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือความคับข้องใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของตน และเปิดโอกาสให้ชี้แจงทาความเข้าใจ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนได้อย่างเหมาะสม
(๓) ให้ข้าราชการมีทางระบายอารมณ์ และไม่แสดงออกในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
(๔) ให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม
และเหมาะสม
(๕) ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการในระยะยาว

๖

ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗

สานักพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม สานักงาน ก.พ., รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก ,(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

๑๗

๑.๒ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ คือ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ข้าราชการ๘ พนักงานมหาวิทยาลัย๙ และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย๑๐

๑.๓ การยื่นเรื่องร้องทุกข์
เรื่องที่จะร้องทุกข์ จะต้องเป็นเรื่องที่ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น เรื่องการเลื่อนเงินเดือน เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรื่องการมอบหมายภาระงาน เป็นต้น

๑.๔ ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๘ ได้
กาหนดเรื่องการนับระยะเวลาร้องทุกข์ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรณี
กรณีที่ ๑ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ มีคาสั่งเป็นหนังสือ ให้นับระยะเวลา
การใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ ดังนี้
- กรณีที่ผู้ร้องทุกข์รับ ทราบคาสั่ง ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวัน
ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
- กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และผู้แจ้งได้แจ้งคาสั่งให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบกับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ร้องทุกข์แล้ว โดยให้ทาบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อ
ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

๘

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “ข้าราชการ” หมายความว่า “ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล”
๙

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า “พนักงาน

มหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ และรวมถึง พนักงานเงินรายได้ซึ่งส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบกาหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และปฏิบัติงาน
อยู่ต่อไปจนครบการจ้าง”
๑๐

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “ลูกจ้างมหาวิทยาลัย” หมายความว่า “ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล”

๑๘
- กรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง ให้มีหนังสือแจ้งพร้อม
ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ ณ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ร้องทุกข์เก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งและส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว
แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์
ได้รับทราบคาสั่งแล้ว
กรณี ที่ ๒ กรณีที่ ผู้ บั ง คับ บัญ ชาผู้ เ ป็น ต้นเหตุ แห่ งการร้อ งทุก ข์ ไ ม่ มี ค าสั่ ง เป็น หนั ง สือ ให้ นั บ
ระยะเวลาการใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ โดยให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้
ทราบคาสั่งนั้น เป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
กรณีที่ ๓ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์กระทาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้นับระยะเวลาการใช้สิทธิร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ โดยให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควร
ได้ทราบถึงการกระทาของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

๑.๕ สิทธิของผู้ร้องทุกข์
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
ก. สิทธิคัดค้านกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยผู้อุทธรณ์จะต้องมี
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ร้องทุกข์ (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ (๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์เสียความเป็นธรรม
ทั้งนี้ การคัดค้านคณะกรรมการนั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่ เป็นเหตุแห่ งการคัดค้านไว้ใน
หนังสือร้องทุกข์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข. สิทธิในการยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
ง. สิทธิในการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
จ. สิทธิในการถอนเรื่องร้องทุกข์ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทุกข์เสร็จสิ้น โดย
ผู้ร้องทุกข์จะต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เมื่อได้ถอนร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ให้เป็นอันยุติ

๑๙

ส่วนที่ ๒. ขั้นตอนการยื่นเรือ่ งร้องทุกข์
ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไว้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การปรึกษาหารือทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุ

ผู้ร้องทุกข์

พอใจยุติเรื่อง
กรณีผรู้ ้องทุกข์ไม่ประสงค์ปรึกษาหารือ/
ไม่พอใจผลการปรึกษาหารือ
ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรือ่ งถึงอธิการบดี

ขั้นตอนที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีสั่งการให้รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) ดาเนินการแก้ไขปัญหา
องค์ประกอบผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ๑. รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมาย) ๒. นิติกรเจ้าของสานวน
๓. ผู้อานวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน ๔. ผู้อานวยการหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อธิการบดีวินิจฉัยและมีมติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)

ขั้นตอนที่ ๓

ผู้ร้องทุกข์
กรณีผรู้ ้องทุกข์ไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรือ่ งถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบผล

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ (โดยฝ่ายเลขานุการ) ตรวจสอบการรับเรื่อง

ไม่รับเรื่อง ให้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์

รับเรื่อง
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ พิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่รับเรื่อง
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการและมีมติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ

อธิการบดี

ศาลปกครอง

ผู้ร้องทุกข์
กรณีไม่พอใจมติสภาฯ

๒๐

ขั้นตอนที่ ๑ การปรึกษาหารือทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคแรก
ได้กาหนดขั้นตอนการปรึกษาหารือทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
เพื่อประสงค์ให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งกา รร้องทุกข์ กับ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (ในฐานะผู้ร้องทุกข์) เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจ
กัน ฉะนั้นเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีปัญหา โดยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจาก
การกระทาหรือคาสั่งของผู้บั งคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ และแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ
กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นให้โอกาสและ
รับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ทั้งนี้ มีวิธีการปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน ดังนี้
(๑) การพูดคุยทาความเข้าใจกัน : ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพูดคุยทาความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยตรง
(๒) การยื่นเรื่องเป็นหนังสือ : หากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะพูดคุย กับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายื่นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปรีกษาหารือทาความเข้าใจ
ผูบ้ ังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ไม่ประสงค์ปรึกษาหารือ/
ไม่พอใจผลการปรึกษาหารือ

ผู้ร้องทุกข์

พอใจยุติเรื่อง

ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(อธิการบดี)

๒๑

ขั้นตอนที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสอง
ได้กาหนดขั้นตอนลาดับต่อไป ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจงหรือได้รับคาชี้แจงไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้มีหนังสือร้องทุกข์ถึง
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยหนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อ
และตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เ ห็นว่า
ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร และ
ความประสงค์ของการร้องทุกข์
ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ ดังนี้
(๑) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา (ที่ระดับต่ากว่าคณบดี/ผู้อานวยการ ได้แก่ หัวหน้า
ภาควิชา เป็นต้น) : ให้คณบดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมา
ในทางปฏิบัติ ส่วนมากคณบดีจะดาเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงมา
ประกอบการพิจารณาของคณบดี
แต่ในทางปฏิบัติ หากผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาของคณบดี/ผู้อานวยการ อีก ให้ผู้ร้องทุกข์
ยื่นมายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนต่อไป
(๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา (ระดับคณบดี/ผู้อานวยการ) : ให้อธิการบดีในฐานะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์สังกัดสานักงานอธิการบดี/สานักงานสภามหาวิทยาลัย : ให้อธิการบดีในฐานะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า เป็น ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
(๔) กรณีที่เหตุแห่ งการร้ องทุกข์เกิดจากอธิการบดี : ให้ ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
สาหรับในการดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ที่ผ่านมามีประเด็น
ปัญหาที่ผู้ร้องทุกข์โต้แย้งเรื่องขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และทาให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่า
กระบวนการนี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยย่อมเข้าข้างผู้บริหาร (ระดับส่วนงาน)
และเพื่ อ ให้ ก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามชั ด เจน และเป็ น ไปตามที่ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสองกาหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึง
ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่กาหนด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒

ตัวอย่างแบบหนังสือร้องทุกข์
(ขัน้ ตอนการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย)

ที่อยู่ ..........................................
เบอร์ติดต่อ ................................
วันที่ ............................................
เรื่อง

ร้องทุกข์ กรณี .........(ให้ระบุกรณีว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระท าหรื อคาสั่ งของผู้ บั งคับ บั ญชาเรื่อ งอะไร เช่น กรณี ไม่ได้ รับความเป็นเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปี....)
เรียน อธิการบดี
ข้าพเจ้า (ชื่อ –นามสกุล) ............................... อายุ ... .ปี สถานะ ....(เป็นข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ............ ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ................. สังกัด ..........(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และส่วนงาน )
ขอร้องทุกข์ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณี ............................................................/มีความคับข้องใจกรณี
........................................... เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ( ระบุชื่อนามสกุล) ....................................... ตาแหน่ง .................................. สังกัด................................... (โดยให้ผู้ร้องทุกข์
เขียนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นรายละเอียดอันเป็นสาระสาคัญเรื่องร้องทุกข์ )......................................................................
..................................................................................................................................................................................
โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ................................... และข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุดังกล่าวเมื่อ
วันที่ .......................................(ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่าเรื่องนี้ผู้ร้องทุกข์ได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว หรือไม่ อย่างไร หากผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ/ไม่พอใจผลการ
ปรึกษาหารือ ให้ผู้ร้องทุกข์ระบุให้ชัดเจน) ................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหา ....(ให้ระบุความประสงค์ให้ชัดเจน) ...........
.......................................................................................................................................................................... ........
(**กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างอิงเอกสารหลักฐาน ให้แนบมาเอกสารหลักฐานมาประกอบด้วย)...........................
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้รอ้ งทุกข์
(..............................................................................)

๒๓

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๑ เป็น
ขั้นตอนหลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ แล้ว และผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังทาให้ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์อยู่ ผู้ร้องทุกข์สามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ยื่นหนั งสือถึง
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วันนับจากที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้มีหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหา
ทั้ง นี้ มี ห ลั ก เกณฑ์ การยื่น เรื่ องร้อ งทุ กข์ (ตามข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล ว่า ด้ว ยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๙ ) ดังนี้
(๑) การร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นหรือมอบหมาย
ให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทนไม่ได้
(๒) ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือภายใน ๓๐ วันนับจากที่ผู้บังคับบัญชาที่
เหนื อล าดับกว่าผู้บังคับ บัญชาผู้เป็น ต้นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ได้มีหนังสื อแจ้งผลการแก้ไขปัญหา โดผู้ร้องทุกข์
สามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยตรงหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
- กรณีที่มีผู้นาหนังสือร้องทุกข์มายื่นเอง : ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรา
รับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือ
วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือร้องทุกข์
- กรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ : ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบ
รับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสือร้องทุกข์
(๓) หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วย
สาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริ งและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร และความประสงค์ของการร้องทุกข์

๒๔

ตัวอย่างแบบหนังสือร้องทุกข์
(ขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์)

ที่อยู่ ..........................................
เบอร์ติดต่อ ................................
วันที่ ............................................
เรื่อง

ร้องทุกข์ กรณี .........(ให้ระบุกรณีว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระท าหรื อคาสั่ งของผู้ บั งคับ บั ญชาเรื่อ งอะไร เช่น กรณี ไม่ได้ รับความเป็นเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปี....)
เรียน ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ข้าพเจ้า (ชื่อ –นามสกุล) ............................... อายุ ... .ปี สถานะ ....(เป็นข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ............ ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ................. สังกัด ..........(ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และส่วนงาน )
ขอร้องทุกข์ด้วยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณี ............................................................/มีความคับข้องใจกรณี
........................................... เนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ( ระบุชื่อนามสกุล) ....................................... ตาแหน่ง .................................. สังกัด................................... (โดยให้ผู้ร้องทุกข์
เขียนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นรายละเอียดอันเป็นสาระสาคัญเรื่องร้องทุกข์ )......................................................................
................................................................................................................................................ ..................................
โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ................................... และข้าพเจ้ าได้รับทราบเหตุดังกล่าวเมื่อ
วันที่ .......................................(ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่าเรื่องนี้ผู้ร้องทุกข์ได้ ยื่นเรื่องถึงอธิการบดีเพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้ว โดยผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมอีก) ……………..
..................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ แก้ไขปัญหา ....(ให้ระบุความประสงค์ให้
ชัดเจน) ...........................................................................................................................................................
(**กรณีที่ผู้ร้องทุกข์อ้างอิงเอกสารหลักฐาน ให้แนบมาเอกสารหลักฐานมาประกอบด้วย).
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ร้องทุกข์
(..............................................................................)

๒๕

ส่วนที่ ๓ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เพื่อให้ การดาเนิน การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็นไปตามหลักการใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการที่ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพิจารณาร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ซึ่งการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอานาจของ
สภามหาวิทยาลั ยมหิ ดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) ๑๑ โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งการ
ดาเนิ น การของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑๑๒
ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการปรึกษาหารือ
ทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ขั้นตอนที่ ๓ การ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และขั้นตอนที่ ๔ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
…………………………………….
๓.๑ การปรึกษาหารือทาความเข้าใจระหว่างผู้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคแรก
ระบุว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์กับผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา (ในฐานะผู้ร้องทุกข์) เมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน
และเนื่องจากข้อบังคับฯ ไม่ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในขั้นตอนนี้ไว้ จึงเป็น
เรื่องการบริห ารงานของผู้บัง คับ บัญชาผู้เป็น ต้นเหตุแ ห่ง การร้องทุก ข์ที่จ ะให้โ อกาสและรับ ฟัง หรือ สอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาจากผู้ร้องทุกข์ เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น

๑๑

ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย
อานาจและหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย...
๑๒ ตามข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดว่า “คณะกรรมการมีหน้าที่พจ
ิ ารณาเรือ่ งอุทธรณ์และ
เรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรือ่ งอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นนั้ ต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่ เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

๒๖

๓.๒ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(ระดับมหาวิทยาลัย)
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ วรรคสอง
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่
กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ กาหนดให้มี
ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ผู้ดาเนินการการแก้ไขปัญหา (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิ ก ารบดี ใ ห้ ดาเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ตามคาสั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ) (๒) นิ ติ ก รเจ้ า ของสานวน
(๓) ผู้อานวยการกองกฎหมายหรือผู้แทน และ (๔) ผู้อานวยการหรือผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์
ทั้งนี้ การพิจารณาของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
๑. รั บ ฟั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง /ข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องอื่นตามที่ผู้ดาเนินการการแก้ไขปัญหาเห็นควร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
แล้ว โดยระยะเวลาในการเข้าพบเพื่อรับการซักถามและให้ข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดนั้น ให้เป็นไปตามเรื่องที่ร้องทุกข์
นั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องคานึงถึงระยะเวลาที่จะรับฟังจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ตามความสมดุลย์และเหมาะสม
๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหามีอานาจเรียกบรรดาเอกสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของส่วนงานหรือหน่วยงาน หรือเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แก้ไขปัญหามาเพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงได้
๓. สรุปข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ ให้ที่ประชุมพิจารณาและวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้หรือไม่ แล้วให้มีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าการกระทาของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ถูกต้องตามกฎหมาย
และหรือเป็นธรรมแล้วให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็ นว่าการกระทาของผู้ บังคับบัญชาผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่ถูกต้องและหรือ
ไม่เป็นธรรม ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือไม่เป็นธรรมนั้น
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม
(๓) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
๔. รายงานผลการดาเนิ นการถึงอธิการบดี : ให้ผู้ ดาเนินการแก้ไขปัญหาสรุปรายงานผลการ
ดาเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเสนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และมี ม ติ ต่ อ ไป หากผลเป็ น ประการใดแล้ ว
ให้อธิการบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์และผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพื่อทราบหรือดาเนินการตาม
ผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว

๒๗

๓.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ
จากการการะทาหรือคาสั่งของผู้บงั คับบัญชา
(โดยจะต้องเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว)

อนุมัติให้ถอนเรื่อง

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ไม่รับเรื่อง

แจ้งผู้ร้องทุกข์เป็นหนังสือโดยเร็ว

รับเรื่องไว้พิจารณา

พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จ
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเรือ่ ง

สภามหาวิทยาลัย

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยและมีมติประการใด
ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)

อธิการบดี

ผู้ร้องทุกข์

ศาลปกครอง

๒๘

๓.๓.๑ เงื่อนไขการรับเรือ่ งร้องทุกข์
(๑.๑) ผู้ ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้ปฏิบั ติงานในมหาวิทยาลัยมหิ ดล (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย)
(๑.๒) ผู้ร้องทุกข์ต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่า ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ระดับมหาวิทยาลัย)
(๑.๓) เรื่ อ งที่จ ะรั บ ไว้ พิ จารณาต้ อ งเป็ น เรื่ อ งร้ อ งทุก ข์ ที่ ถูก ต้ องในสาระส าคั ญ โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการร้องทุกข์ให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
๓.๓.๒ ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามมาตรา ๖๓๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดระยะเวลาการพิจารณาร้องทุกข์ ของสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหนังสือร้องทุกข์ และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
กรอบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติฯ ดังกล่าว ระยะเวลาในการพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ จึงต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐
วันนับแต่วันได้รับเรื่อง

๑๓

ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนือ่ งจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ หรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นนั้ มีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทาหรือได้รับคาสั่ง และให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณา วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับทีอ่ อกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้อง ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการ
กาหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผูร้ ้องทุกข์มิให้ถกู กลัน่ แกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้รอ้ งทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณีที่ สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พจิ ารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งร้องทุกข์ตอ่ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่
พ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ผู้รอ้ งทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้ พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”

๒๙

ส่ว นกรอบระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ (ซึ ่ง เป็น
คณะกรรมการที่ส ภามหาวิท ยาลัย แต่งตั้งขึ้น เพื่อมาทาหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แทนสภามหาวิทยาลัย )
เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙
ระบุระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบผลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ระดับมหาวิทยาลัย) และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องเสนอคาวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกภายใน ๓๐ วัน (ซึ่งหากนับรวมกับ
ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ จะอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๓.๓.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์นามาแสดงให้เห็นว่า ตนเองได้รับความไม่เป็นธรรมจากการ
กระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ รวมทั้งคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์
(๒) เอกสารหลักฐานการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของผู้บังคับบัญชาเหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่
เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ระดับมหาวิทยาลัย)
(๓) คาชี้แจงและเอกสารหลักฐานของผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ รวมทั้ง
คาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๔) หากมีกรณีจาเป็นและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจง
(ถ้ามี) หรือขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องร้องทุกข์มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้

๓.๓.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ล้ ว โดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติได้ ๔ กรณี ดังนี้
(๑) ถ้ า เห็ น ว่ า การกระท าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ เ ป็ น ต้ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและหรือเป็นธรรมแล้วให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) ถ้าเห็นว่าการกระทาของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ไม่ถูกต้องและหรือ
ไม่เป็นธรรม ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหรือไม่เป็นธรรมนั้น
หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องและเป็นธรรม

๓๐
(๓) ถ้าเห็น ว่ าการกระทาของผู้บังคับบัญชาผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ถูกต้องตาม
กฎหมายและหรือเป็นธรรมบางส่วน และไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไข หรือให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๔) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
๓.๓.๕ กรณีศกึ ษาที่น่าสนใจจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ ดังนี้
กรณีศึกษาที่ ๑ กรณีการต่อเวลาราชการของข้าราชการ๑๔
ข้อร้องทุกข์ : ผู้ร้องทุกข์ (ซึ่งเป็นข้าราชการที่ครบเกษียณอายุงาน) ได้ยื่น
หนังสือร้องทุกข์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้วยเหตุผลว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในระดับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
เพราะไม่มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวมายังภาควิชาที่ผู้ร้องทุกข์สังกัด ทาให้คณาจารย์ในภาควิชาไม่ทราบเรื่อง และไม่ได้
เสนอรายชื่อผู้ร้องทุกข์ เพื่อจะทาการต่อเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าสาขาที่ผู้ร้องทุกข์อยู่ เป็นสาขาวิชาที่ขาด
แคลน ทาให้ผู้ร้องทุกข์ มีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการ
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : การต่อเวลาราชการของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันสิ้น
ปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ออกตามความในมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : มหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อเวียนแจ้งทุกส่วนงาน เพื่อแจ้ง หลักเกณฑ์การ
ดาเนินการเรื่องการต่อเวลาราชการ/การต่อเวลาการปฏิบัติงานของผู้ที่จะเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน และ
กาหนดให้ส่วนงานนาเสนอผลการพิจารณาการต่อเวลาฯ มายังมหาวิทยาลัย
ในการด าเนิ น การของคณะ รั บ ฟั ง ได้ ว่ า คณะได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และนาเรื่องเข้าแจ้งเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยประธานคณะกรรมการประจาคณะ ได้แจ้งข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้
หัวหน้าภาควิชาได้ชี้แจงและให้ความเห็นต่อการต่อเวลาฯ ซึ่งหัวหน้าภาควิชาก็ได้ยืนยันกับที่ประชุมว่า “ไม่มีความ
ประสงค์ในการขอต่อเวลาราชการให้แก่บุคลากรในสังกัด” และประธานคณะกรรมการประจาคณะ ได้แจ้งว่า “ใน
๑๔

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๑
ปี นี้ ไ ม่ มี ภ าควิ ช า/ศู น ย์ / หน่ ว ยงาน ขอต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของผู้ ที่ จะ
เกษียณอายุ และมีมติร่วมกันว่า ไม่มีการเสนอขอต่ออายุราชการและอายุงานของบุคลากรในคณะ” และคณะจึง
ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอผลการพิจารณาให้ทันภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลั งจากนั้ น ในการประชุมภาควิช า (ภายหลั ง จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ)
หัวหน้าภาควิชาได้เสนอเรื่องนี้ให้มีการประชุม โดยได้กาหนดให้เป็นวาระเพื่อพิจารณา (ซึ่งมิใช่เป็นวาระเพื่อทราบ)
โดยหัว หน้าภาควิช าแจ้ง ที่ป ระชุมว่า “เรื่อ งการต่อเวลาราชการของข้า ราชการที่จ ะเกษียณอายุราชการนั้น
คณะไม่ได้แจ้งหนังสือจากประธานคณะกรรมการดาเนินการเรื่องการต่อเวลาราชการประจาปี ๒๕๕๖ ที่มีมาถึงหัวหน้า
ส่วนงาน ให้ภาควิชาทราบ และจากการประชุมคณะกรรมการส่วนงาน ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจาส่วน
งาน แจ้งที่ประชุมว่าไม่มีการเสนอต่ออายุของข้าราชการของคณะฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๖”
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า การร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนื่องจากคณะ ไม่ได้มีระเบียบ
ปฏิบัติที่แน่นอนเรื่องระยะเวลาเสนอความเห็นเรื่องการต่อเวลาฯ และจะให้เวลาแก่ภาควิชาในการเสนอความเห็น
ต่อคณะเมื่อใด ดังนั้นในกรณีนี้จึงปรากฏว่า คณะได้ มีการประชุมก่อนที่ภาควิชาจะประชุม จึงก่อให้เกิดความ
ไม่เข้าใจของผู้ร้ องทุกข์กับ การพิจ ารณาการต่อเวลาฯของคณะและภาควิชา และนอกจากนั้น ในการที่มีการ
ประชุมภาควิชาหลังการประชุมของคณะนั้น ทาให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนที่
ภาควิชามาประชุมซึ่งเป็นภายหลังการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ประเด็นในการพิจารณาของภาควิชา
เป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏว่าในรายงานการประชุมของภาควิชา เรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระเพื่อพิจารณา
ซึ่งมิใช่วาระเพื่อทราบ
มติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการของข้าราชการและ
ต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ที่จะเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ของคณะ
เป็ น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และดุ ล ยพิ นิ จ การต่ อ เวลาปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ไม่ เป็ น สิ ท ธิ ข องคณะ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะว่าในการนี้ถ้าเห็นสมควร คณะควรกาหนดระเบียบเกี่ยวกับ
บทบาทในการรับฟังของภาควิชาก่อนที่คณะจะได้รับฟังความคิดเห็นที่แน่นอน สาหรับกรณีนี้เนื่องจากภาควิชาได้
มีการประชุมภายหลังคณะและการมีมติเรื่องนี้ได้กาหนดไว้เป็นวาระเพื่อพิจารณา (มิใช่วาระเพื่อทราบ) ทั้งๆ ที่
คณะได้มีผลของการวินิจฉัยไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ร้องทุกข์ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนี้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึงเห็นควรให้ภาควิชาทบทวนข้อเท็จจริงในการประชุมภาควิชาอีกครั้ง

๓๒
กรณีศึกษาที่ ๒ กรณีการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย๑๕
ข้อร้องทุกข์ : ผู้ร้องทุกข์ (ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครบเกษียณอายุงาน)
ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อขอร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
ดาเนินการต่อเวลาปฏิบัติงานอันเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นต้นเหตุ ดังนี้ กระบวนการพิจารณา
ความจาเป็นของส่วนงานในการต่อเวลาปฏิบัติงานให้กับ ผู้ร้องทุกข์ แบบฟอร์มไม่ได้ระบุให้เสนอข้อมูลชั่วโมงเป็น
ชั่วโมงทาการ (ซึ่งจะมีจานวนชั่วโมงทาการมากกว่าถึง ๔ เท่าเพราะเป็นการสอนในระดับปริญญาโทและเอก)
จึงทาให้จานวนชั่วโมงสอนมีความคลาดเคลื่อนไปเพราะเป็นการนาเสนอจานวนชั่วโมงจริง กาหนดเกณฑ์พิจารณา
การต่อเวลาปฏิบัติงานของคณะ ในส่วนที่เป็นผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่
มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะโดยมีวาระเพื่อลงมติในเกณฑ์เรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เคยมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้ประชาคมของคณะได้รับทราบอย่างเป็นทางการ ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการออกเกณฑ์การ
พิจารณาการขอต่อเวลาปฏิบัติงาน ของคณะดังกล่าวโดยแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์ก่อนกาหนดเวลาเสนอผลงานเพียง
๒ สัปดาห์ เท่ากับเป็นการออกระเบียบ ข้อบังคับเพื่อให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง เป็นเรื่องที่ไม่อาจกระทาได้และ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ขอเวลาปฏิบัติงาน ทั้งๆที่เกณฑ์การพิจารณาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุใช้ผลงาน
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุงานในวัน
สิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : หลังจากที่หัวหน้าภาควิชาได้มีหนังสือถึงผู้ร้องทุกข์ ปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์
ได้ลาพักผ่อนและมิได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ภาควิชา จนกระทั่ง เจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชาจึงแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงานและให้ผู้ร้องทุกข์ ส่งผลงานทางวิชาการทั้งหมดภายในเวลาที่กาหนด
ต่อมา ผู้ร้องทุกข์ ได้ทาบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชาเพื่อแจ้งความประสงค์ขอต่อเวลาปฏิบัติงาน
และหัวหน้าภาควิชาได้บันทึกท้ายหนังสือถึงคณบดีเพื่อให้คณบดีพิจารณา โดยที่ไม่มีการประชุมภาควิชาเพื่อ
พิจารณาตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา คณบดีจึงได้บันทึกลงในหนังสือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อเวลาราชการ
และต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ความต้องการ ความจาเป็นของภาควิชาและคณะ คุณสมบัติ อัตรากาลัง สาขาวิชาขาดแคลน เหตุผลความจาเป็น
ในเบื้องต้นในการต่อเวลาปฏิบัติงาน
จากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ ตามองค์ประกอบ ๔ เรื่อง ปรากฏ
ว่าผลการประเมินของผู้ร้องทุกข์ ผ่านเพียง ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) วิเคราะห์ความจาเป็นเกี่ยวกับภาระงาน และ
๑๕

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓๓
(๒) คุณสมบัติ และไม่ผ่านใน ๒ องค์ประกอบ คือ (๑) ผลการปฏิบัติงาน มีภาระงานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
๑,๓๘๐ ชั่วโมง/ปี จากการตรวจสอบภาระงานสอนของผู้ร้องทุกข์ ตามชั่วโมงจริง โดยไม่ได้คูณชั่วโมงทาการ จึงทา
ให้ ภ าระงานสอนเมื่อ รวมกัน แล้ว ต่ากว่าเกณฑ์ของ กพอ. และ (๒) ผลงานทางวิช าการ (งานวิจัยที่นาเสนอ
อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ ๒ เรื่อง และดาเนินการส่งบทความไปที่วารสาร ๒ เรื่อง โดยทั้ง ๔ เรื่อง ไม่มีเอกสารรับรอง
ร้อยละของการมีส่วนร่วมในผลงาน) โดยผลงานทางวิชาการของผู้ร้องทุกข์ ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดงทั้งผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ ประกอบกับรองคณบดี (ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ) ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของผู้ ร้ องทุก ข์ ในฐานข้อ มูล ของคณะ แล้ ว พบว่า ไม่มีข้อ มูล ผลงานของผู้ ร้อ งทุกข์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ จึงมีมติไม่ต่อเวลาปฏิบัติงานของ
ผู้ร้องทุกข์ โดยคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาฯ ได้นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ โดยผลการพิจารณา
การต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ต่อเวลาเนื่องจากมีผลงานวิชาการไม่ครบเกณฑ์
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความเห็น ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่ องที่ ๑ จากที่คณะได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องผลงานทางวิชาการเดิม (ปี ๒๕๕๓ และปี
๒๕๕๔) กาหนดผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นงานวิจัยระบุเพียงระดับ “ชาติ” เท่านั้น แต่ใน
ปี ๒๕๕๕ คณะกลับกาหนดเกณฑ์เป็นระดับ “นานาชาติ” โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ต่อเวลาปฏิบัติงานทราบก่อน
ล่วงหน้า และเกณฑ์ดังกล่าวขัดแย้งกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้กาหนดชัดเจนว่างานวิจัยจะต้องได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
เรื่องที่ ๒ แม้ว่าตามข้อ ๒ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกั บ
การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดเพียงว่า การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานพิจารณาความจาเป็นของส่วนงาน มิใช่สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะขอต่อเวลา
ปฏิบัติงาน ประกอบกับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ก็ไม่มีระเบียบระบุไว้ ชัดเจนว่าการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงาน
จะต้องผ่ านการประชุมภาควิช า แต่เป็น แนวปฏิบัติส่ วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาเป็นปกติ และเพื่อให้ กระบวนการ
พิจารณาความจาเป็นการต่อเวลาปฏิบัติงานในระดับภาควิชาให้กับผู้ร้องทุกข์เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ปฏิบัติกัน
มาก่อน จึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารกลับไปทบทวนการกระบวนการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์
หากในการปฏิบัติการของส่วนงานยังไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ก็น่าจะพิจารณากาหนดระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
สาหรับการปฏิบัติในคราวต่อไป
มติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีมติ เห็นควรให้คณบดีกลับไปทบทวนการดาเนินการต่อเวลา
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ใหม่ ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและคณะที่
ปฏิบัติกันมา

๓๔
กรณีศึกษาที่ ๓ กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงาน๑๖
ข้อร้องทุกข์ : ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี ๒๕๕๙ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่ได้ตกลงกัน ทาให้คะแนนที่ได้รับอยู่
ในระดับต่ามาก ซึ่งไม่ตรงกับการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนในปีเดียวกัน เงิน
รางวัลประจาปีในปีถัดไป การทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า และการต่อสัญญาจ้างงาน
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (เป็นข้อบังคับที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้กาหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินจาก ๒ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) การประเมินผลงาน และ ๒) การประเมิน
สมรรถนะ
ข้ อเท็ จจริ งที่ รั บฟั งได้ : ก่อ นการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านในปีง บประมาณ ๒๕๕๙
หน่วยงานที่ผู้ร้องทุกข์สังกัดได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเสนอรายชื่อคณะบุคคลเพื่ อให้หัวหน้างานแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลังจากได้รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯแล้ว หน่วยงานได้จัดทา
คาสั่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ทั้งนี้ ในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ ได้แยกการประเมินเป็น ๒ ส่วน
คือ (๑) การประเมินผลงาน (Performance) รับฟังได้ว่าผู้อานวยการได้จัดส่งหนังสือให้บุคลากร จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติงาน พร้อมกาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานล่วงหน้า ซึ่งในส่วนการประเมินของผู้ร้องทุกข์ หัวหน้ างาน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์ได้ทาข้อตกลงการปฏิบั ติงานและเกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินตาม
ข้อตกลงการปฏิบั ติงาน (ซึ่งมีการกาหนดตัว ชี้วัดในเรื่องคุณภาพและเวลา) แล้ ว และในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้ตกลงไว้ โดย
พิจารณาจากข้อมูลหรือสถิติที่ เก็บได้ตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และ(๒) การประเมินสมรรถนะ (เกี่ยวกับ
พฤติกรรมในการทางาน) รับฟังได้ว่า การประเมินสมรรถนะในแต่ละหัวข้อ จะมีระดับที่กาหนดไว้ และในแต่ละ
ระดับจะมีหัวข้อย่อยให้ประเมิน โดยการประเมินแต่ละหัวข้อจะถูกตั้งค่าว่าในแต่ละดับจะต้องประเมินข้อย่อยเกิน
ครึ่ งหนึ่ ง จึ งจะสามารถประเมินในระดับต่อไปได้ และหากประเมินในระดับใดต่ากว่าครึ่ง ระบบจะล๊ อคโดย
อัตโนมัติ และไม่สามารถทาระดับต่อไปได้

๑๖

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ ๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๕
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ทั้ง ๒ ส่วนได้ดังนี้ ส่วนที่ ๑ การประเมินผลงาน
ได้คะแนน ๕๔.๖ (จากคะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) และส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะได้คะแนน ๙.๔๔ (จาก
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) รวมผลการประเมินทั้งหมดของผู้ร้องทุกข์ได้คะแนน ๖๔.๐๔ อยู่ในระดับพอใช้ และ
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๒.๕๐ และหลังจากที่มีก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์เสร็จแล้ว
คณะกรรมการประเมินได้แจ้งผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าการที่ผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนประเมินต่าตามที่ผู้ร้องทุกข์
กล่าวอ้างในหนังสือร้องทุกข์นั้น เป็นไปตามรูปแบบที่หน่วยงานได้กาหนดการประเมินไว้ให้คณะกรรมการประเมิน
เป็นผู้ประเมินทั้งในส่วนการประเมินผลงานและการประเมินสมรรถนะออนไลน์ ซึ่งการดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ที่ ไ ด้ มี ก ารตกลงกั บ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประเมิ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ แล้ว ส่วนเรื่องการพิจารณาการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรนั้น
เป็นการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง (เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา) ซึ่งขอบเขตการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะวินิจฉัยในข้อกฎหมายเท่านั้น โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุก ข์
มีมติเห็นควรยกคาร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
กรณีศึกษาที่ ๔ กรณีการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ขั้นตอน
: กรณีการเบิกเงินโครงการไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย๑๗
ข้อร้องทุกข์ : จากที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร
และการสร้างเครือข่ายสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และดาเนินการวิจัยตามโครงการฯ นั้น ผู้ ร้องทุกข์
อ้างว่าได้รับ ความเดือดร้ อนเสี ยหายจากการกระทาของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ทั้งในระดับกล างและระดับสู ง
เกี่ยวกับการบริหารทุนวิจัยตามโครงการพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร และการสร้างเครือข่ายสาหรับกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๑ ที่ส่งผลกระทบเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ร้องทุกข์ในฐานะหัวหน้าโครงการ
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเรื่องร้องทุกข์นี้เกี่ยวข้อง
กับ (๑) เรื่องการยืมเงินของผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (๒) การดาเนินโครงการที่กระทรวงมหาดไทยระบุให้ มหาวิทยาลัยจะต้องถือปฏิบัติบริหารเงิน
งบประมาณที่ได้รับมอบให้เป็นผู้เบิกเงินเสมือนเงินงบประมาณปกติ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไป

๑๗

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓๖
ตามวัตถุประสงค์และหมวดรายจ่ ายในงบประมาณของโครงการวิจัย โดยในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจะต้อง
ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : จากที่กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
ได้ล งนามบั น ทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมื อกับ มหาวิท ยาลั ย มหิ ดล ทั้ง นี้ มหาวิทยาลั ยได้มอบหมายให้ วิ ท ยาเขต
กาญจนบุรีดาเนินการวิจัย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๕๘ปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หัวหน้าส่วนงานได้
มอบหมายให้ผู้ร้องทุกข์ เป็นหัวหน้าโครงการ แต่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ แตกต่างกับปีที่ผ่านมา
(ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗) คือ กระทรวงมหาดไทยให้มหาวิทยาลัยมหิดลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้มหาวิทยาลัยมหิดลถือปฏิบัติบริหารเงินงบประมาณที่ได้รับมอบให้เป็นผู้เบิกแทน
เสมือนเงินงบประมาณปกติของตน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ การดาเนินโครงการของผู้ร้องทุกข์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้
ช่ว งแรก ช่ว งที่ผู้ ร้ องทุกข์ ได้รับมอบหมายให้ เป็นหั ว หน้าโครงการ (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๘ – วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) : ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า ในการดาเนินโครงการของผู้ร้องทุกข์ประสบปัญหาเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยที่มีความล่าช้า เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องดาเนินการ
โดยในระหว่างกระบวนการดังกล่าว เงินงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้ถูกส่งมายังมหาวิทยาลัย
จนคณะทางานต้องออกเงินค่าใช้จ่ายกันเองไปจานวนมาก ผู้ร้องทุกข์ในฐานะหัวหน้าโครงการได้ ทาหนังสือถึง
หัวหน้าส่วนงานเพื่อขอยืมเงินมาดาเนินโครงการ จานวน ๙๖๒,๕๐๐ บาท โดยผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ทาสัญญายืมเงิน
จานวนดังกล่าว
หลังจากที่ผู้ร้องทุกข์ได้เงินยืมมาดาเนินโครงการแล้ว ผู้ร้องทุกข์ได้รับการทวงหนี้ครั้งแรกจาก
กองคลัง เพื่อแจ้งสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบจะทาอย่างไร จึงต้องดาเนินการ
ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนาดังกล่าว จนกระทั่งผู้ร้องทุกข์ได้ทราบเรื่องเงินจากกระทรวงมหาดไทยว่าได้ส่งเงินมายัง
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว โดยสั่งจ่ายเช็คมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร้องทุกข์จึงได้สอบถามไปยังฝ่ายงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ว่าจะนาเงินส่วนนี้มาใช้หนี้เงินยืมให้หัวหน้าโครงการได้หรือไม่ แต่ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
แจ้งว่าไม่สามารถนาแทนกันได้ และให้ผู้ร้องทุกข์นาใบเสร็จมาส่งเงินยืมในนามของผู้ร้องทุกข์ต่อไป
หลังจากนั้น กองคลังได้มีหนังสือเร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมของผู้ร้องทุกข์มาเป็นครั้งที่สอง และ
ผู้ร้องทุกข์ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง และได้รับคาแนะนาให้ทาหนังสือขออนุมัติผ่อนผันการส่งคืนเงินยืม
ทดรองจ่ า ย ซึ่ ง ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ผ่ อ นผั น โดยผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น และได้ เ สนอถึ ง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายครั้ง แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไม่ได้ลงนามให้ผ่าน
ช่วงที่สอง: ช่วงที่ส่วนงานได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ เป็นหัวหน้าโครงการ
แทนผู้ ร้ อ งทุก ข์ (ตั้ ง แต่วั น ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๕๘ – วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙) การด าเนิ น งานโครงการของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ นั้น เนื่องจากระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการวิจัยตามแผนการดาเนินการระบุ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน ๒๕๕๘ มีปัญหาหลายเรื่องจึงไม่สามารถดาเนินงานให้สาเร็จตาม

๓๗
กรอบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดได้ ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ จึงได้ทาเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ลงนามถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอขยายระยะเวลาการดาเนินงานถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้เหตุผลเรื่องการ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการ และระยะเวลาการปลู ก พื ช สมุ น ไพร รวมทั้ ง ได้ ข อเปลี่ ย นแปลงเรื่ อ งแผนงานและ
แผนงบประมาณให้มีความถูกต้องกับการดาเนินงานที่มีการแต่งตั้งนักวิจัยมาร่วมดาเนินงานด้วย และประมาณ
ปลายเดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙ คณะท างาน ได้ ส่ ง รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้ ก ระทรวงมหาดไทยแล้ ว ซึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติตามที่แจ้งมาแล้ว
ส่ว นในเรื ่องการเบิกจ่ายเงิน ของโครงการในช่ว งที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ เป็น หัว หน้า
โครงการนั ้น คณะท างานได้ร่ ว มกัน ปรั บ งบประมาณให้ เหลื อ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามจานวนที่ขอกั นไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่ว นนี้ได้มีการส่ง ใช้ค่าใช้จ่ายเรียบร้อ ยแล้ว และยังคงเหลือในส่ว นที่ผู้ร้องทุกข์
(ในฐานะหัวหน้าโครงการเดิม) ต้องรับผิดชอบจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่สามารถส่งใช้ค่าใช้จ่ายได้ ยังมีปัญหา
เรื่องใบเสร็จไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าในประเด็นที่ ๑ เป็นประเด็นที่ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าหาก
เงิน จากกระทรวงมหาดไทยมาจะทาให้ ส ามารถส่ งใช้เงินยืมของผู้ ร้องทุกข์และสามารถบริห ารเงินวิจัยได้นั้น
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเงินที่ผู้ร้องทุกข์ได้มาจากการทาสัญญาเงินยืม ถือเป็นเงินที่ระบุชื่อ
“ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ” ส่ ว นเงิ น งบประมาณที่ ก ระทรวงมหาดไทยส่ ง มาให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ถื อ เป็ น เงิ น ที่ ร ะบุ ชื่ อ
“มหาวิทยาลัยมหิดล” นั้น เงินทั้งสองดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากแหล่งเงินต่างกัน และการบริหารเงิน/การเบิก
จ่ายเงินทั้งสองดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยคนละฉบับ ฉะนั้น ในประเด็นนี้ จึงไม่
สามารถนาเงินงบประมาณที่กระทรวงมหาดไทยส่งมาให้มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยมหิดล” มาหักกลบ
ลบหนี้เงินยืมที่ระบุชื่อ “ผู้ร้องทุกข์” ได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์นี้ เกิดจาก
ที่เ จ้า หน้า ที่ที่เกี่ย วข้องไม่มีก ารชี้แจงให้ผู้ร้อ งทุก ข์ท ราบเรื่อ งการใช้ก ฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับโครงการเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพียงแต่ติดตามสื่อสารโดยทางอีเมล โทรศัพท์และทางไลน์เท่านั้น จึงเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์ และทาให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่
เคยปฏิบัติมาในปีก่อน (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) ที่สามารถบริหารเงินงบประมาณได้เอง และปัญหา
ความไม่เข้าใจในการดาเนิ นงานโครงการของผู้ร้องทุกข์ จึงทาให้ผู้ร้องทุกข์เข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นและ
ระดับสูงเพิกเฉยไม่ยอมเซ็นให้มีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ซึ่งทาให้ผู้ร้องทุกข์ตกเป็นลูกหนี้เงินยืม
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีความเห็นว่าจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ เนื่องจากเอกสาร
การเบิกจ่ายของผู้ร้องทุกข์ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นไปตามประกาศ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (เรื่องการยืมเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่องการดาเนินโครงการ
เป็นไประเบีย บโครงการ โดยในกระบวนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจะต้องดาเนิน การตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

๓๘
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑) จึงทาให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถลงนามเรื่องดังกล่าวได้ จึงมิใช่เรื่องที่ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นและระดับสูงเพิกเฉยต่อการบริหารทุนวิจัยของโครงการที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างแต่อย่างใด
..........................................
กรณีศึกษาที่ ๕ กรณีการแก้ไขคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลอันเนื่องจาก
ความคลาดเคลื่อนเรื่องระยะเวลาการจ้างงาน ๑๘
ข้อร้องทุกข์ : ตามที่ส่วนงานได้มีหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยว่า จากการตรวจสอบสัญญาการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ที่จะเกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการจ้างงานของผู้ร้องทุกข์ คณะจึงได้เสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขระยะเวลาการจ้างของผู้ร้องทุกข์
และรองอธิการบดี (ในฐานะปฏิบัติงานแทนอธิการบดี) ได้ลงนามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แก้ไขคาสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนระยะเวลาการจ้างของผู้ร้องทุกข์ จากเดิม “นับแต่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖” เป็น “นับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕” ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบคาสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าตามสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลของผู้ร้องทุกข์ ข้อ ๑ กาหนด ๕ ปี
นับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ร้องทุกข์ยอมรับไม่ได้หากการแก้ไขคาสั่งหลังจาก
เวลาผ่านไปเกิน ๔ ปีแล้ว เป็นการออกคาสั่งหลังจากที่มีการร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดาเนินการ
ต่อเวลาปฏิบัติของผู้ร้องทุกข์ ที่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ และอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นการออก
คาสั่งแก้ไขคาสั่งเดิมในกรณีที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นกับผู้ร้องทุกข์
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
หลักเกณฑ์ที่พิจารณา : ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ ใช้บังคับ (ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ในประกาศดังกล่าวได้กาหนดระยะเวลา
การจ้างในสัญญา ดังนี้ (๑) ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๑๐ ปี ให้กาหนดระยะเวลาจ้างได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) ผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไปให้กาหนดระยะเวลาจ้างได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี (๓) ส่วนงานอาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาประกอบการกาหนดระยะเวลาการจ้าง ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินวันครบเกษียณอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๕๗ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้วยการบริหารงาน
บุ คคลพนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ (ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑) กาหนดว่ า
“พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อครบเกษียณอายุงาน”
๑๘

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓๙
หลั งจากที่มหาวิทยาลั ย ได้ กาหนดหลั ก เกณฑ์ และวิธี การรั บบรรจุผู้ ที่เปลี่ ยนสถานภาพเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ แล้วนั้น
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๑๗/ว.๙๗๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ส่วนงานเพื่อทราบการ
ดาเนินการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมา คณะได้แจ้งบุคลากรในคณะเพื่อทราบเรื่องการ
แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดย คณะได้ออกประกาศ เรื่อง การกาหนดระยะเวลา
สาหรั บ การบรรจุ พนั กงานมหาวิทยาลั ย ผู้ แสดงเจตนาเปลี่ ยนสถานภาพจากข้าราชการ ลู กจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายในปีแรก ๒๕๕๑ และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับการบรรจุผู้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ : ผู้ร้องทุกข์ได้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต่อ “คณะกรรมการพิจารณาการรับบรรจุผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ” โดยคณะกรรมการฯ ได้
ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องทุกข์ พบว่า ผู้ร้องทุกข์ เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๕๖ ปี ๑๐ เดือน ซึ่งเดิมผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มรับราชการครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ รวมอายุราชการ ๓๑ ปี ๒ เดือน โดยผู้ร้องทุกข์จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๕ เหลืออายุงาน ๔ ปี
จากข้อมู ล ดั งกล่ าว ผู้ ร้ องทุกข์ ปฏิ บัติง านมาแล้ ว เป็น เวลามากกว่า ๒๐ ปี จึง เป็ นไปตาม
ประกาศของคณะที่ กาหนดระยะเวลาการจ้า งไปจนถึ งวัน ครบวั นเกษี ยณอายุง าน (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๕) รวม
ระยะเวลาจ้าง ๔ ปี และคณะกรรมการประจาคณะ ได้มติเห็นชอบให้ผู้ร้องทุกข์กับข้าราชการและลูกจ้าง รวม
ทั้งหมด ๓๐ ราย เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมีระยะเวลาการจ้างตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและ
ลูกจ้างของคณะที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน ๒๕ ราย รวมผู้ร้องทุกข์ด้วยในคาสั่งดังกล่าว
ระบุระยะเวลาจ้างนับแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
จนกระทั่ง ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องเรียนถึงอธิการบดีเรื่องการต่อเวลาปฏิบัติงาน และอธิการบดีได้
ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะทราบและทาคาชี้แจง ซึ่งหลังจากคณะได้รับเรื่องและดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่าสัญญาจ้างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และใน
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งข้อมูลระบุว่าผู้ร้องทุกข์เกิดวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งจะต้องเกษียณอายุงาน ณ วั นที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดย การจ้าง จะต้องสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แต่ในสัญญาจ้างการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระบุสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนั้น ระยะเวลาการจ้างจึงคลาดเคลื่อนเกินไป ๑ ปี
และไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลั ยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบรรจุผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ และ
ประกาศคณะ เรื่อง การกาหนดระยะเวลาสาหรับการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ

๔๐
จากข้าราชการ ลูกจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในปีแรก ๒๕๕๑ ในการกาหนดระยะเวลาการจ้างต่อ
ต้องไม่เกินวันครบเกษียณอายุงาน
ความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่าเมื่อมีความผิดพลาดในการออกคาสั่งทาให้คาสั่ง
ขัดต่อกฎหมาย ทางราชการหรื อมหาวิท ยาลั ย ย่อมมี อานาจออกคาสั่ ง แก้ไขคาสั่ ง และสั ญญาให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมายได้ ทั้งนี้ ตามนัยของหลักกฎหมายและมาตรา ๔๓ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙๑๙
ปัญหามีว่า เมื่อทางราชการหรือมหาวิทยาลัยออกคาสั่ง ที่ขัดต่อกฎหมาย มหาวิทยาลัย และ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกคาสั่ง จะต้องรับผิดชอบแก่ผู้ที่ได้รับคาสั่งเพียงใด คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นว่า
ในกรณี นี้ เ ป็ น การออกคาสั่ ง ในเรื่ อ งการครบเกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ตามกฎหมาย และผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานภายไต้กฎหมาย ย่อมอยู่ในฐานะที่จะต้องรู้หรือควรรู้
ว่า ตนเองจะต้องครบเกษียณอายุตามกฎหมายเมื่อใด ดังนั้น ผู้ร้องทุกข์จึงไม่สามารถอ้างความผิดพลาดในการทา
สั ญญาที่ ขัดต่ อกฎหมายในเรื่ อ งเกษีย ณอายุ มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ซึ่งในคาชี้ แจงผู้ ร้องทุกข์ที่ได้ให้ การต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ ก็ปรากฎว่า ผู้ร้องทุกข์เองก็ทราบอยู่ แล้ ว ว่าตามกฎหมาย ตนเองจะต้อง
เกษี ย ณอายุ ในสิ้ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ มี ม ติ ว่ า ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้แก้ไขคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ร้องทุกข์
เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นควรให้ยกคาร้องทุกข์
……………………………..

๑๙

มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดว่า “คาสั่งทางปกครองทีม่ ีขอ้ ผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น

เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ ในการแก้ไขเพิม่ เติมคาสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความแก่กรณี ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องจัดส่งคาสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอนื่ ใดที่ได้จัดทาขึ้นเนือ่ งในการมีคาสัง่ ทางปกครองดังกล่าวมาเพือ่ การแก้ไขเพิม่ เติมได้”

๔๑

๓.๔ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย : เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัย
ร้องทุกข์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นและ
ข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติสั่งการดังนี้
(๑) สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(๒) สภามหาวิทยาลัยมีมติแตกต่างจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติเป็นอย่างอื่นจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัย
การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย : เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด ให้แจ้ง
ผู้ร้องทุกข์เพื่อทราบและแจ้งผู้บังคับบัญชา (ทั้งผู้บังคับบัญชาระดับส่วนงานและผู้บังคับบัญชาระดับมหาวิทยาลัย)
เพื่อทราบหรื อด าเนิ น การตามคาวิ นิ จ ฉัย ของสภามหาวิ ทยาลั ยโดยเร็ ว (ซึ่ งเป็ นไปตามข้ อ ๓๕ ของข้ อ บังคั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒)
ทั้งนี้ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิดังนี้
(๑) กรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น ข้ า ราชการ : หากผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ พ อใจผลการพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยมิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ ต่อ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
(ก.อ.ร.) ภายในสามสิบ วัน นั บแต่วัน ที่ได้รั บแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย โดย ก.อ.ร. มี
ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ๙๐ วันนับแต่ได้รับเรื่อง
ทั้งนี้ หากผู้ ร้ องทุกข์ ไม่พอใจผลการพิจ ารณาวินิจฉัย ของ ก.อ.ร. หรื อในกรณีที่ ก.อ.ร. มิไ ด้
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย : หากผู้ร้องทุกข์
ไม่พอใจในคาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๒๐
====================
๒๐

เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๒

บทที่ ๔
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
๔.๑ แผนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เรื่อ งร้องทุกข์ ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์รวม
๑๒๐ วัน (โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ ๓๐ วัน และช่วงที่ ๒ การ
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รวม ๙๐ วัน) ดังนี้
กิจกรรม
ช่วงที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
- ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็น
เรื่องอะไร เข้าเงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร พร้อมเสนอ
เรื่องไปยังรองอธิการบดีเพื่อเห็นชอบการ
ดาเนินการ
- นัดประชุมผูด้ าเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมนัด
ผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อมาชีแ้ จงข้อเท็จจริง
- สรุปเสนอรายงานให้รองอธิการบดีเพื่อพิจารณา
หากเห็นชอบ จะเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม
หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ ๒ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๑. การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ใน
เบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่
๒.ประสานงานเรื่องประชุม
ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกรรมการเพื่อนัด
ประชุมเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โดยเร็ว
๓. การประชุมเรื่องอุทธรณ์
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ๑ เรื่อง จะมีการ
ประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของ
เรื่องอุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณา

เดือนที่ ๑

เดือนที่ ๒

เดือนที่ ๓

เดือนที่ ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๔๓
กิจกรรม
- ครั้งที่ ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจง ได้แก่
ผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาผูส้ ั่งลงโทษ รวม
ผู้เกี่ยวข้อง
- ครั้งที่ ๓ พิจารณาร่างคาวินิจฉัย
- ครั้งที่ ๔ พิจารณาร่างคาวินจิ ฉัย
๔. การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการเสนอวาระเรื่องอุทธรณ์เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พร้อมทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
หลังจากฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัยจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการจะจัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
ลงโทษเพื่อทราบโดยเร็ว

เดือนที่ ๑

เดือนที่ ๒

เดือนที่ ๓

เดือนที่ ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๔๔

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและวิเคราะห์เรื่อง
ไม่รับเรื่อง
มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทราบ

ผู้ร้องพอใจ (ยุติเรื่อง)

รับเรื่อง
-เสนอรองอธิการบดีเพื่อดาเนินการนัดประชุม
- นัดผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมาให้ข้อเท็จจริง
- รายงานผลให้อธิการบดีเพื่อสั่งการและมีหนังสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ร้องไม่พอใจ
ยื่นเรือ่ งถึงคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ

ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคระกรรมการอุทธณ์และร้องทุกข์
การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง

ไม่รับเรื่อง

รับเรื่อง

มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว
ประสานงานเรื่องประชุม

จัดการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

เสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๔๕

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
ผู้เขียนจึงได้อธิบายรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
๑.๑ การตรวจและวิเคราะห์เรื่อง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีห น้าที่ ตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเป็น
เรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา หรือไม่ อย่างไร หากตรวจสอบแล้วเข้าเงื่อนไข ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละ
ร้ อ งทุ ก ข์ จะสรุปเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อมอบหมายรองอธิการบดีเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป และหาก
ตรวจสอบแล้วไม่เข้าเงื่อนไข เช่น เรื่องร้องเรียนการบริการของเจ้าหน้าที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
อุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ จ ะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขั้ น ตอนให้ ผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ พร้อมแนะนาขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ถูกต้อง
๑.๒ การดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
หลังจากที่อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีดาเนินการแล้ว นิติกรที่ได้รับมอบหมายจะ
ท าเอกสารการประชุ ม ด าเนิ น การนั ด ประชุ ม พร้ อ มนั ด ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา และเมื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเสร็จ ให้นิติกรที่ได้รับมอบหมายสรุปเสนอรายงาน
เสนอรองอธิก ารบดีเ พื่ อพิ จ ารณา และหากรองอธิ การบดี เห็ น ชอบตามที่ เ สนอ ให้ ร องอธิก ารบดี เสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาและลงนามหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๒.๑ การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง
การรับหนังสือ ร้องทุกข์ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่รับ
หนังสือร้องทุกข์ (หนังสือเปิดผนึก/ใส่ซองปิดผนึก) โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
สามารถเปิดเอกสารตรวจสอบในเบื้องต้นได้ และให้ลงรับเรื่อง โดยบันทึกวันเวลาที่รับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ผู้ร้องทุกข์จะต้องทาเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมกับ
สาเนารับรองถูกต้องหนึ่งชุด โดยผู้ร้องทุกข์สามารถมายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยผู้ร้องทุกข์จะใช้วิธี
ร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือส่งหนังสือเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มิได้
การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อพิจารณารับเรื่อง/ไม่รับเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบ
หนังสือร้องทุกข์ในเบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะร้องทุกข์ ตามข้อ ๓๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่ โดยมีเงื่อนไขการรับเรื่องดังนี้
(๑) ผู้ร้องทุกข์ที่ยื่นเรื่องร้องทุกข์ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ มีความคับข้องใจ
เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ห้ามมิให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทาเรื่องอุทธรณ์แทน
แต่ทั้งนี้ ไม่ห้ามหากเป็นกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ให้ผู้อื่นมาส่งหนังสือร้องทุกข์ให้

๔๖
(๒) หนังสือร้องทุกข์จะต้องทาเป็นหนังสือเท่านั้น และมี สาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและ
ปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างไร พร้อมลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
(๓) ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ จ ะต้ อ งยื่ น หรื อ ส่ ง หนั ง สื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หนื อ ล าดั บ กว่ า
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่ได้ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ก่อน
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุได้แก้ไขปัญหาและแจ้ง
ผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว และผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหาให้มายื่นผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุ
จากการตรวจสอบหนังสือร้องทุกข์แล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะดาเนินการ ดังนี้
กรณีไม่เข้าเงื่อนไข : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะมีหนังสือแจ้ง
ร้องทุกข์โดยเร็ว พร้อมรายงานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อทราบ หากเป็นกรณีเรื่องร้องทุกข์ที่มี
ประเด็นว่าจะรับหรือไม่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาว่าจะรับร้องทุกข์หรือไม่
กรณี เ ข้า เงื่อ นไข : ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ จ ะด าเนิ นการ
ประสานงานเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมทาหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุ
เพื่อทราบ และให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคาชี้แจงมายังคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์
โดยเร็ว
๒.๒ การประสานงานเรื่องประชุม
หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรให้รับ
เรื่องแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะประสานงานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อกาหนดวันนัดประชุมเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว โดยฝ่ายเลขานุการจะนัดประชุมล่วงหน้า ๔ ครั้ง เพื่อสะดวกใน
การลงนั ดของกรรมการแต่ล ะท่าน และหลั งจากที่กาหนดวันประชุมแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ จะจัดทาหนั งสือเชิญประชุม คณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการ
ประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องร้องทุกข์เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ในการจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ หากเป็นกรณีไม่
เร่งด่วนใช้วิธีส่งทางเมลมหาวิทยาลัย (กรณีกรรมการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย) และใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์
(กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก) แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)

๔๗

๒.๓ การประชุมเรื่องอุทธรณ์
จากที่ได้กาหนดวันนัดประชุม ๔ ครั้งแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะกาหนดวาระการประชุมแต่ละครั้งภายใต้กรอบระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วันตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- การประชุมครั้งที่ ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ และกาหนดกรอบ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะต้องดาเนินการ และระยะเวลาที่จะต้องเสนอคาวินิจฉัย
เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากการประชุมในครั้งนั้น มีการพิจารณามีเรื่องร้องทุกข์หลายเรื่อง อาจจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจงก่อนก็ได้
- การประชุมครั้งที่ ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจง ได้แก่ ผู้ร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุการร้องทุกข์ รวมผู้เกี่ยวข้อง
- การประชุมครั้งที่ ๓ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างคาวินิจฉัย โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะกาหนดประเด็นพิจารณา พร้อมร่างคาวินิจฉัยมาเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อพิจารณา
- การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔ ประชุ ม เพื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขร่ า งพิ จ ารณาร่ า งค าวิ นิ จ ฉั ย กรณี ที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างคาวินิจฉัยให้สมบูรณ์
ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ครั้ ง สามารถปรับเปลี่ ยนวาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒.๔ การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
การเสนอเรื่องร้องทุกข์เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น จะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
๙๐ วันตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ฝ่า ยเลขานุก ารคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ จะมีห น้า ที ่เ ป็น ผู ้ป ระสานและนาเสนอเรื่อ งแจ้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุวาระเรื่องอุทธรณ์ พร้อมทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
หลังจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
จากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะจัดทาหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องทุกข์ และผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์เพื่อทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีปัญหาการดาเนินการบางครั้ง หากสานักงานมหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยมาให้ช้า ก็จะส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้ง
ผู้อุทธรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้าตามไปด้วย

๔๘

๔.๓ วิธกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เนื่ อ งจากการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ มี ก รอบระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีระยะเวลาการพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วง
ที่มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องทุกข์ ๓๐ วัน และช่วงการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จนถึงเสนอเรื่องเข้าสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ๙๐ วัน รวมระยะเวลาทั้งหมด ๑๒๐ วัน ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

๔.๔ จรรยาบรรณ/คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการแก้ไ ขปัญ หาเบื ้อ งต้น เรื ่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ไปด้ ว ยความเป็ น ธรรม ฉะนั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่
ที่รับผิดชอบสานวน คือ นิติกร จึงจาเป็นจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
(๑) หลักโปร่งใส : การปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
(๒) หลักนิตธิ รรม เนื่องจากการปฏิบัติงานเรื่องอุทธรณ์มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฉะนั้น
ในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้คานึงถึงหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๓) คุณธรรม/จริยธรรม : การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังต้องคานึงหลั กประกัน ความเป็นธรรมเพื่อ
คุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้ องทุกข์ โดยทาง
ปฏิบัติ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้คานึงถึงการปฏิบัติงานของผู้ร้องทุกข์ที่จะต้องไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ ถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากเหตุแห่งการร้องทุกข์ และเนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์
ให้มีความชัดเจน โดยยังเป็นประเด็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยควรมีการดาเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป
============

๔๙

บทที่ ๕
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
คู่มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ แนวทางแก้ไข
โดยแบ่ งเป็ น ๒ เรื่ องดั ง นี้ ๑. ปั ญหาเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาการแก้ ไ ขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
มหาวิทยาลัย และ ๒. ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

๕.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
๕.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
ปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑. ปัญหาระยะเวลาการดาเนินการ สาเหตุของปัญหา - เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดล ว่าด้วย
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของ
การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีป ฏิบั ติใ นการแก้ ไ ข
ปั ญ หาเบื้ อ งต้ น ในขั้ น ตอนที่ ก าหนดตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มิได้ระบุ
ระยะเวลาการดาเนินการไว้ชัดเจน จึงทาให้การพิจารณาล่าช้า
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
(๑) กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการให้ผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับเรื่องร้องทุกข์
(๒) เห็ น ควรเสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
๒. ปั ญ หากรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ส่ ง สาเหตุของปัญหา – เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ค ณะกรรมการ การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๓๐ ระบุ ใ ห้
อุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเอง ผู้ บั ง คับ บัญชาที่ เหนือล าดั บกว่ ารายงานผลการดาเนิ นการไปยั ง
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ และปัญหาที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้
แจ้งผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมส่งรายงานผลการ
ดาเนินการให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวขัดแย้งกับหลักการที่ผู้ร้องทุกข์
จะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์เอง

๕๐
ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
๑. เรื่องนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้นา
ปัญหาดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีหนังสือ ที่
ศธ ๐๕๑๗.๐๑๙/อธ ๓๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงอธิการบดี
เ พื่ อ ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ว่า ตามหลักในการร้องทุกข์นั้น
ให้ผู้ร้องทุกข์ ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น โดยหนังสือร้องทุกข์
ของผู้ร้องทุกข์จะต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ ที่
จะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริง และตามข้อ ๒๕
ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ได้กาหนดขั้นตอนการร้องทุกข์ไว้ กล่าวคือ
ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ก่อน และตามวรรคสองของข้อ ๒๕ ดังกล่าว ได้กาหนดว่า
หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการแก้ไขปัญหาของผู้บังคับบัญชาผู้เป็น
ต้น เหตุฯ ก็ให้ ผู้ ร้องทุกข์เป็นผู้ ยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการ
อุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ โดยผ่ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หนื อ ล าดั บ กว่ า
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์
ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ชี้แจงว่า ข้อ ๒๕
วรรคสองของข้อบังคับฯ มีค วามมุ่งหมายว่า ให้ผู้บังคับบัญชาที่
เหนือลาดับกว่าฯ มีโอกาสที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาอีกชั้นหนึ่ง
ก่อน และหากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการแก้ไขของผู้บังคับบัญชาที่
เหนือลาดับกว่าฯ ก็ให้ผู้ร้องทุกข์นั้นเองเป็นผู้ยื่นหนังสือร้องทุกข์
ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ด้วยตนเอง
๒. เพื่อมิให้ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เห็ นควรเสนอมหาวิทยาลั ย
เพื่อให้ปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕

๕๑
๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ปัญหา
๑. ปัญหากรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง
ร้องทุกข์ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ โดยมิผ่านการแก้ไขของ
มหาวิทยาลัย

แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาเหตุของปัญหา - ผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยตรงถึง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยที่มิได้ดาเนินการยื่น
เรื่องผ่ านผู้ บังคับบัญชาที่เหนือล าดับกว่าผู้ บังคับบัญชาที่เป็น
ต้นเหตุแหงการร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการและร้องทุกข์จะต้องแนะนาให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องร้องทุกข์
๒. ปัญหากรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง
สาเหตุของปัญหา - ผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายหลังจาก
ร้องทุกข์ถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และ ที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นต้นเหตุแห่ง
ร้องทุกข์ ในขณะที่ผู้บังคับบัญชากาลัง การร้องทุกข์ได้สั่งการให้ส่วนงานที่เป็นต้นสังกัดของผู้ร้องทุกข์
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว แต่ ข ณะที่ ส่ ว นงานก าลั ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องทุกข์กลั บมายื่นเรื่องร้องทุกข์ถึง
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
เรื่องนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้มีมติว่า หากเป็น
เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ จะยังไม่อาจนาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ และเห็นควรให้ชลอการ
พิจารณาเรื่องนี้จนกว่าฝ่ายบริหารจะได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
๓. ปัญหาการเริ่มนับระยะเวลาการ
สาเหตุของปัญหา – ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๓๑ ระบุ ใ ห้
และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับ
กว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นต้นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้ดาเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น แล้ ว โดยปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์แล้ว และได้มีหนังสือ
แจ้งผู้ ร้องทุกข์เ พื่อทราบ แต่มิ ได้ร ะบุสิ ท ธิให้ ผู้ ร้องทุกข์ มายื่ น
หนังสือถึงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จึงเป็นปัญหาว่า

๕๒
ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
การนับระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์จะเริ่มนับจากเมื่อใด
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
ในทางปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นมา การนั บ ระยะเวลาการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะเริ่มนับจากวันที่ผู้ร้องทุกข์
ได้มาใช้สิทธิร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาจากผู้บังคับบัญชาที่เหนือลาดับกว่าฯ ตัวอย่างเช่น
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ และผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้
รับทราบผลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ร้องทุกข์
จะต้ อ งมาใช้ สิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ ภ ายใน ๓๐ วั น นั บ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
(ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ถ้าผู้ร้องทุกข์มายื่นร้องทุกข์
ถึ ง ประธานคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ใ นวั น ที่ ๑๕
มี น าคม ๒๕๖๒ การนั บ ระยะเวลาการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ จ ะนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วัน (ครบวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
๔. ปั ญ หาการเสนอเรื่ อ งเข้ า สภา สาเหตุ ข องปั ญ หา – การเสนอเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เ ข้ า สภา
มหาวิทยาลั ยตามกาหนดการประชุ ม มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายในกรอบระยะเวลา ๓๐ วัน
สภามหาวิทยาลัย มีผลต่อระยะเวลา นั บ จากที่ ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ พิ จ ารณาใน
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
กรอบ ๖๐ วัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรอบระยะเวลาการ
เสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลั ยแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันทุก
เรื่อง โดยขึ้นอยู่กับวันที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น หาก
ผู้ร้องทุกข์ยื่นรื่องร้องทุกข์วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ การเสนอ
เรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน นับ
จากวันที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้รับเรื่อง (ครบ
ระยะเวลาการพิ จ ารณาของสภามหาวิ ท ยาลั ย วั น ที่ ๑๘
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒) และจากการตรวจสอบตามก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ คือ วันพุธที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยในวัน
ดังกล่าวจะเกินกรอบระยะเวลาตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ จึง
ต้องเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
(วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และปัญหาตรงนี้มีผลทาให้การ

๕๓
ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
พิจ ารณาของคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ และสภามหาวิท ยาลั ย มี
ระยะเวลาน้อยกว่าเดิม
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากเป็ น เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ มี พ ยานหลั ก ฐานที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
จานวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณา ฝ่ายเลขานุการ
จะเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการ
นาเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
จากที่ผู้เขียนได้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่ าสนใจ เพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและขั้นตอน
การร้องทุกข์ อันที่จะเป็นประโยชน์ที่ทาให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถเข้ าใจกระบวนการเรื่องร้องทุกข์มาก
ยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการยื่นร้องทุกข์ รวมถึงลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ใ นข้อ บัง คับ ฯ และประกาศฯ ยังมีความไม่ชัดเจน และยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะต้องนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผู้เขียนเห็นว่าในข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ยังมีประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ดังนี้
(๑) เรื่องการให้ความคุ้มครองพยาน/คุ้มครองผู้ร้องทุกข์ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่
ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์มายังมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ คือ ผู้บังคับบัญชาจะ
รู้สึกไม่พอใจผู้ร้องทุกข์ในฐานะผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาและจะพยายามบีบบังคับ/กดดันผู้ร้องทุกข์ในรูปแบบต่าง เช่น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายภาระงาน เป็นต้น จึงทาให้กระบวนการเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่กลับทาให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์มีความขัดแย้งกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การดาเนินการไม่ว่าจะในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยก็ดี หรือในการดาเนินการของ
คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ก็ ดี ได้ พ ยายามด าเนิ น การโดยค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องให้มีความเข้าใจกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และคานึงเพื่อมิให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา อันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ โดยประเด็นนี้ ผู้เขียนได้พยายามนาเสนอ
มหาวิทยาลั ย หรื อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อรับทราบปัญหาและนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข

๕๔
หลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้การบริหารงานมีความธรรมาภิบาล
(๒) เรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุคานิยาม “การร้องทุกข์”
หมายความว่า การร้องทุกข์กรณีที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ มีความคับข้องใจเนื่องจากการ
กระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่รวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย และ
ในข้ อ บั ง คั บ ฯ มิ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหมายถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ใด ท าให้ มี ก ารตี ค วามค าว่ า
“ผู้ บั งคั บ บั ญชา” รวมหมายถึ ง อธิ ก ารบดี ด้ ว ย และในปั จ จุบั น เนื่ อ งจากมี คาสั่ ง ของอธิ ก ารบดี ใ นฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นคาสั่งลงโทษทางวินัย ตัวอย่างเช่น คาสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุ
ได้แก่ มีมลทินหรือมัวหมอง มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรังปรุงติดต่อกัน ๒ ครั้ง ๒๑ รวมทั้ง
คาสั่งอื่น เช่น คาสั่งให้ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทาละเมิด คาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น และ
จากคาสั่งของอธิการบดีดังกล่าวมีผลที่ทาให้ผู้ถูกคาสั่งเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกคาสั่ง
มีสิทธิร้องทุกข์ได้ แต่การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวยังคงมีประเด็นปัญหาตามมา กล่าวคือ กรณีที่มีคาสั่ง
ให้ออกจากงาน จะทาให้ผู้ถูกคาสั่งพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และทาให้ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะ
ร้องทุกข์ตามเงื่อนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ายังเป็นประเด็นปัญหาที่ควรจะได้มีการปรับปรุงและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
==================

๒๑

ตามข้อ ๔ ของตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือสั่งให้ออกจากงานกรณีไม่

สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๕
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ภาคผนวก
หน้า
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการร้องทุกข์
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอน
ที่กาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๘
๖๙
๗๐

กฎหมายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของข้าราชการ
๑. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๓
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอุทธรณคําสั่งลงโทษและการ
รองทุกขกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนธรรมและ
ถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) และ (๑๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ และหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๖๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.
๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนีใ้ หใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
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“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน)ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงาน
เงิ น รายได ซึ่ ง ส ว นงานได จ า งให ป ฏิ บั ติ ง านอยู ก อ นวั น ที่ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว า ด ว ยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับและยังไมครบกําหนดการจางใหเปนพนักงานเงินรายไดและ
ปฏิบัติงานอยูตอไปจนครบการจาง
“ลูกจางมหาวิทยาลัย” หมายความวา ลูกจางมหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
“ประธาน”
หมายความวา ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
“การอุทธรณ” หมายความวา การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั
“การรองทุกข”
หมายความวา การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือ
มีความคั บของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการ
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเรื่องใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับในเรือ่ งนั้น
ขอ ๖ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานัน้ เปนวัน
เริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
(๑) ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ ตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ
ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน
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(๖) กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัยเทานั้น
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการ
บริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน
ใหคณะกรรมการตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมได
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง
กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม
ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือก
กรรมการใหมแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธาน
หรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตามขอ ๘ (๒) – (๖)
พนจากตําแหนงตามประเภทการไดมา ใหถือวาประธานหรือกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการดวย
ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ ีสิทธิเขารวม
ประชุม จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ ม ถ า ประธานไม อยู ใ นที่ป ระชุ มหรือ ไม ส ามารถปฏิบั ติห นา ที่ ไ ด ใหที่ ป ระชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๕
และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูนั้นมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข พรอมเสนอความเห็นและ
ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด ๒
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
ขอ ๑๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ยกเวนในกรณีขาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสทิ ธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๑๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือ
มอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ แสดงข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลในการอุ ท ธรณ ใ ห เ ห็ น ว า ตนเองได
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุ ท ธรณ ถ าผู อุ ท ธรณ ป ระสงค จ ะแถลงการณ ด ว ยวาจาในชั้ น พิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานั้นตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรือ่ งๆ ไป
สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษพิจารณาแลวเห็นวา
พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไม
ระบุชื่อบุคคลก็ได
ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินยั ทีผ่ ูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินยั ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
หรือผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม
การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ
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เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น
ก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการ
ใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และผูแจงไดแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลว ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ
ลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน โดยถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบ
คําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่งแลว
ขอ ๑๗ การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งชุด
การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได และ
ใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๑๘
ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากส ง หรือวั นที่ ที่ ทําการไปรษณียตนทางประทั บตราที่ ซองหนังสือเปน วัน ยื่น หรือสง หนังสือ
อุทธรณ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม
เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน
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ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๑๗ ใหผูบังคับบัญชานั้น
ลงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ แลวสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสือ
อุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(ถามี) ไปยังประธานภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๙ เรื่องอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓
และยืน่ หรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั ทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า เรื่ อ งอุ ท ธรณ ร ายใดเป น เรื่ อ งอุ ท ธรณ ที่ จ ะรั บ ไว พิ จ ารณาได ห รื อ ไม
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว
ขอ ๒๐ ผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ
ขอ ๒๑ การพิจารณาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาจากสํานวนการสอบสวนหรือการพิจารณา
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคล
ใดๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษ
หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตาม
ควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือ ผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิม
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
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ขอ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินจิ ฉัยตอ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ
ดังนี้
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมติแกไข
เปลี่ยนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม
(๓) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย ให
มีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว
และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของ
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติให
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ
แจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว
หมวด ๓
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ขอ ๒๔ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๒๕ เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการ
รองทุกขกับผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกัน ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน
ฉะนั้นเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา โดยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทํ า หรื อ คํ า สั่ ง ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข และแสดงความประสงค ที่ จ ะ
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข ใหผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
นั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังนี้
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(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี
(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหยื่นตอประธาน
ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผอู นื่
รองทุกขแทนไมได และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่
แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร และความประสงคของการรองทุกข
ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน
ขอ ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องรองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) เป น คู ส มรส บุ พ การี ผู สื บ สั น ดาน หรื อ พี่ น อ งร ว มบิ ด ามารดาหรื อ ร ว มบิ ด าหรื อ มารดากั บ
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม
การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขนั้น
ก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวา
การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได
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ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(๑) ในกรณี ที่เ หตุ รอ งทุ ก ขเ กิ ด จากการที่ผู บั ง คับ บัญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุก ขมี คํา สั่ง เป น
หนังสือตอผูรองทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และผูแจงไดแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรู
เห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง ใหดําเนินการตามขอ ๑๖ วรรคสาม
โดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้น เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข
(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอ
ผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยยื่น
ผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หนื อ ลํ า ดั บ กว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข ต ามข อ ๒๕ และให
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๓๐
ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข
ในกรณี ส งหนั งสื อร องทุ กข ทางไปรษณี ย ให ถื อวั นที่ ที่ ทํ าการไปรษณี ย ต นทางออกใบรั บฝากเป น
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข
เมื่ อ ได ยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ไ ว แ ล ว ผู ร อ งทุ ก ข จ ะยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ห รื อ เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยยื่นหรือสงโดยตรงตอประธาน
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๒๙ ใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหง
การรองทุกข ดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนที่ทําใหผูรองทุกขเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ
คับของใจเพื่อทําความเขาใจ และใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว พรอมหนังสือรองทุกขรวมถึงเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) ไปยังประธานภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข
ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก
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ขอ ๓๑ เรื่องรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องรองทุกขที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๒๖
และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข และใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชา
ผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร ายใดเป น เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ที่ จ ะรั บ ไว พิ จ ารณาได ห รื อ ไม
ใหคณะกรรมการเปนผูพจิ ารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว
ขอ ๓๒ ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเสร็จ
สิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปน
อันยุติ
ขอ ๓๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข หากมีกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง (ถามี) หรือขอใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องรองทุกขมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หากประธานเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข จะให ง ดการแถลงการณ ด ว ยวาจาเสี ย ก็ ไ ด แต ห ากให ผู ร อ งทุ ก ข ม า
แถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพื่อใหมาแถลงแก
หรือมอบหมายใหผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังนี้
(๑) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายและหรือ
เปนธรรมแลวใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมถูกตองและหรือไมเปน
ธรรม ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรมนั้น
หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองและเปนธรรม
(๓) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ถูกตองตามกฎหมายและ
หรือเปนธรรมบางสวน และไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย
(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปน
ธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ขอ ๓๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติประการใด ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ
และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็ว
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ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไดมกี ารยืน่ เรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
ของพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๗ ในระหวางทีย่ ังไมมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
( ศาสตราจารย นายแพทย วิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้อบังคับ ก.อ.ร.
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗/๔ และประกอบมาตรา 17/5 แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จึงออกข้อบังคับ ก.อ.ร. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
และเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับ ก.อ.ร. นี้
“ก.อ.ร.” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
“ประธาน ก.อ.ร.” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
“เลขานุการ ก.อ.ร.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
“ที่ประชุม ก.อ.ร.” หมายความว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
“คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
ที่ ก.อ.ร. แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.อ.ร มอบหมาย
ข้อ ๔ ให้ประธาน ก.อ.ร. เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ ก.อ.ร. มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 การอุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการเสนอเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน ข้อบังคับ ก.อ.ร. นี้
ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอร้องทุกข์
ต่อ ก.อ.ร. ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
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(2) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระทําด้วยตนเอง จะอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
สําหรับผู้อื่นไม่ได้ และให้ทําคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
ตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี
คําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นกําหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ 7
(3) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(4) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญ หาของเรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์
(5) คําขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(6) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ด้วยตนเองได้ ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแทนก็ได้
หากผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ร. ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. ต่างหากก็ได้
แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อสํานักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ ก.อ.ร. รับฟังคําแถลงการณ์
ด้ วยวาจาของผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ทุ กกรณี และผู้ นั้ น มี สิ ท ธินํ าทนายความหรือ ที่ ป รึก ษาเข้ ามาใน
กระบวนพิจารณาของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร. ให้ถือว่าเป็นการทําแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสีย
ในขณะนั้น และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
หากสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจะแถลงแก้ ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี
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ข้อ 10 การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ 7 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับ
สําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อ
สํานักงานก็ได้
กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นที่ ก.อ.ร. กําหนด
ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสารเพิ่มเติมให้ทํา
เป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อน
ให้คําแถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จําต้องพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวอีก
ข้อ ๑1 ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ และสํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน
(1) สําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(2) รายงานการประชุ ม ของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและคณะกรรมการที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(3) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
กรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ต่ อ สํ านั ก งาน ให้ เลขานุ ก าร ก.อ.ร.
จัดส่งสําเนาคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อ.ร.
เพื่อพิจารณาภายในกําหนดเจ็ดวัน และรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบ
ข้อ 12 ห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้เป็นการเฉพาะ
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(3) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีคําวินิจฉัยหรือการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
(4) เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว
ข้อ 13 ให้ ก.อ.ร. จําหน่ายอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตายก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ถอนอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น
(๓) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เพิกเฉยไม่ดําเนินการตามมติ ก.อ.ร.
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ข้อ 14 ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ มี สิ ท ธิคั ด ค้ านกรรมการ ก.อ.ร. โดยทํ าเป็ น หนั งสื อ แสดง
ข้อเท็ จจริงที่ เป็ น เหตุแห่ งการคัดค้ านยื่น ต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์
ถ้ากรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๔) มี ค วามเกี่ ย วพั น ทางเครื อ ญาติ ห รื อ ทางการสมรสกั บ บุ ค คลตาม (๑) (๒) หรื อ (๓)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อทุ ธรณ์เรื่องร้องทุกข์
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่มพิจารณา
วินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้อ งทุ ก ข์ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ าสมควรถอนตั ว หรื อ ไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่ งมี ก รณี
ตามวรรคหนึ่ ง อาจถอนตั ว จากการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เว้ น แต่ ก ารถอนตั ว นั้ น
จะมีผลกระทบต่อองค์ประชุม ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วม
ประชุมต่อไปได้
กรณีที่กรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้น ทราบ และไม่ให้เข้าร่วมพิ จารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่อ งร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่
การให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทําให้
ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้
การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์
หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทํ าใด ๆ ที่ ได้กระทํ าไปแล้ว
แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคําคัดค้านแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็น ก.อ.ร. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ โดยแต่ละคณะให้มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบสํานวนอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ก.อ.ร. หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก ก.อ.ร.
คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ใน ก.อ.ร.
คนหนึ่งเป็น ประธาน กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ใน ก.อ.ร. คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการ และอนุ กรรมการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ส องคน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการพลเรื อ นในสํ า นั ก งานหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิจารณาตามความจําเป็น และในกรณีที่เป็น
การตรวจสอบ กลั่ น กรองสํ า นวนอุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดค้านอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคสอง ให้นําข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 16 ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.อ.ร. เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 17 เมื่ อ สํ า นั ก งาน ได้ รั บ เอกสารตามข้ อ 11 จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาครบถ้ ว นแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน สรุปสํานวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
ข้อ 18 การนับระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้นับตั้งแต่วันที่สํานักงาน
ได้รับเอกสารตามข้อ 11 จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว
ข้อ 19 คําวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) ชื่อคู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓) สรุปคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และคําขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๔) สรุปคําแก้คําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๕) ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
(๖) คําแนะนําแต่ละประเด็นพร้อมเหตุผล
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดให้คู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป
คําวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของ ก.อ.ร. ที่มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยด้วย
ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยนื่ เรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
มิได้พิ จารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันและผู้ร้องทุกข์ได้เสนอเรื่องร้องทุ กข์ต่อ
ก.อ.ร. ให้นําข้อ 6 ถึงข้อ 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ส่วนที่ 1
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์
ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่น
หรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ 8 และต้องเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวกันมาในชั้นการพิจารณาของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
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กรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ
มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เลขานุการ ก.อ.ร.
มี อํ านาจสั่ งให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ แก้ ไขภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด ถ้ า ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์
มิได้ปฏิบัติตามก็ให้ ก.อ.ร. มีมติไม่รับอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น
กรณีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8 หากกรณี
มี เหตุ จํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ก.อ.ร. มี อํ า นาจรั บ อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า ว
ไว้พิจารณาได้
ข้อ 22 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง ก.อ.ร. ให้ พิ จ ารณาจากผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น และให้ ก.อ.ร. มีอํานาจ
ดังนี้
(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
(๒) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
(๓) เรียกให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริงและ
จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.อ.ร. เห็นสมควร
ในกรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามข้อ (๑) (2) และ (๓)
อาจเป็นผลร้ายหรือไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ให้เลขานุการ ก.อ.ร. มีหนังสือแจ้งผู้นั้นให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนด
ส่วนที่ 2
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
มิได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน ผู้นั้นมีสิทธิเสนอ
เรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่นหรือส่งภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ 8
ข้อ 24 ให้ ก.อ.ร. แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าและเร่งพิจารณา
เรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบเพื่ อ ประกอบการพิ จ าณาภายในสามสิ บ วั น
หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อเท็จจริงการพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งเรื่องร้องทุกข์และ
สํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ร. ภายในสามวันทําการนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
และให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นกับ ก.อ.ร. ด้วย
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ข้ อ เท็ จ จริ ง รวมถึ งพยานหลั ก ฐานที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
ให้ ถื อ เสมื อ นเป็ น สํ า นวนการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง ก.อ.ร. แต่ ทั้ งนี้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของ ก.อ.ร.
ที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือให้มีการสอบสวนใหม่ก็ได้
ข้อ 25 การพิจารณาวินิฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร. ให้นําข้อ 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คําวินิจฉัย ก.อ.ร. และมติ ก.อ.ร.
ข้อ 26 เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติ ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยกคําร้องทุกข์
แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข เพิกถอน
หรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอื่น เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
หรือสมควรเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติให้
ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๒7 เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีคําวินิจฉัยหรือมติ ตามข้อ 26 ให้เลขานุการ ก.อ.ร. แจ้งคําวินิจฉัย
หรือมติให้ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
เมื่อ ก.อ.ร. มีคําวินิจฉัยหรือมติตามข้อ 26 (2) และ (๓) ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ ดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ ได้ รับ แจ้งคําวินิจฉัย หรือ มติจากเลขานุก าร ก.อ.ร. และเมื่อ ได้ออกคํ าสั่ ง
หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือมติแล้ว ให้แจ้ง ก.อ.ร. ทราบภายในเจ็ดวัน
ข้อ 28 ในกรณี ที่ ก.อ.ร. มี ม ติ ต ามข้ อ 22 หรือ ข้ อ 25 แล้ ว ให้ เลขานุ ก าร ก.อ.ร.
แจ้งมติให้ สถาบั น อุ ด มศึ กษาทราบโดยเร็ว และให้ ส ถาบั น อุด มศึกษาดําเนิ น การหรือ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป
ตามมตินั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้มีการดําเนินการ
ตามมติเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังเลขานุการ
ก.อ.ร. โดยเร็ว
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ข้อ 29 เมื่อสถาบันอุดมศึกษา ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร. แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือมติดังกล่าวภายในเวลา ที่ ก.อ.ร. กําหนด
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้สถาบันอุดมศึกษา
หารือมายัง ก.อ.ร. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธาน ก.อ.ร.

