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ขั้นตอนการปฏิบัตกิารจัดการข้อรอ้งเรยีนต่างๆ 

        กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของกองแผนงาน มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง 

เป็นระบบมีมาตรฐานในการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เร่ิมต้ังแต่ขั้นตอนการรับข้อ ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งเร่ือง การวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือ เสนอ 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ การส่งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติ

เ ร่ืองร้องเรียน/องทุกข์โดยให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวดเร็วและทัน 

ต่อสถานการณ์โดยผู้ร้องเรียนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 

 

ขอบเขต 

เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เร่ืองราว การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์  

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการด าเนินการประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชา 

ของกองแผนงานตามล าดับขั้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่ังการต่อไป 

 

ค าจ ากัดความ 

 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ค าร้องเรียนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจไดรั้บ

ความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบั ติงานของกองแผนงานหรือ 

มีความจ าเป็นต้องให้กองแผนงาน ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะ 

ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถาม หรือขอข้อมูลจากกองแผนงาน เช่น ร้องเรียนบุคลากรหรือหน่วยงาน 

ร้องเรียนการให้บรกิาร/การด าเนินงาน ร้องเรียนการทุตริตหรือประฤติมชิอบ เป็นต้น 

“ผู้ ร้องเ รียน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา   ข้าราชการหรือลูกจ้าง  

ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้ รับ  

ความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของกองแผนงาน หรือมีความ

จ าเป็นต้องให้กองแผนงาน ช่วยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะ  ให้ข้อคิดเห็น 

ชมเชย สอบถาม หรือขอข้อมูลจากกองแผนงาน  

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้ที่ได้รับมอบหมาย” หมายความว่า พนักงานกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อรอ้งเรียน 
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ประเภทข้อร้องเรียน 

1. ข้อเรียนที่เกิดจากการที่ได้รับความเดอืดร้อนเสยีหาย หรืออาจได้รับความเดอืดร้อน 

    เสยีหาย 

2. ข้อเรียนที่เกิดจากการที่ไมไ่ด้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

3. ข้อรอ้งเรียนที่จ าเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย ช่วยเหลอื เยียวยา ปลอดเปลื้องทุกข์ 

4. ข้อรอ้งเรียนที่ต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถามข้อมูลมหาวิทยาลัย 

 

ผู้มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียน 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต หรือผู้ที่ได้รับความเดอืนร้อนเสยีหายจากการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัย 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต หรือผู้ที่อาจได้รับความเดอืนร้อนเสยีหายจากการปฏิบัตงิานของมหาวิทยาลัย 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต หรือผู้ที่ไมไ่ด้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

4. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต หรือผู้ที่จ าเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย ช่วยเหลอื เยียวยา ปลอดเปลื้องทุกข์ 

5. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

นิสิต หรือผู้ที่ต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถามข้อมูลมหาวิทยาลัย 

6. ผู้รับมอบฉันทะซึ่งไดรั้บมอบฉันทะให้ร้องเรียนแทนผู้ร้องเรียน 

 

ข้ันตอนการร้องเรียน  

1. รายละเอียดในข้อร้องเรยีน ต้องมีรายการดังต่อไปนี ้

 1.1 ช่ือและที่อยูข่องผู้ร้องเรียน 

 1.2 ระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้ต้องรอ้งเรียน พร้อมทั้งขอ้เท็จจรงิ หรือพฤติการณ์ตามสมควร  

เกี่ยวกับเร่ืองที่ร้องเรียน และค าขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลอืเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ 

 1.3 ใช้ถอ้ยค าสุภาพ 

 1.4 ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ทั้งน้ี ข้อร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้ผู้อ านวยการ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ค าแนะน าแก่ผู้ร้องเรียนเพ่ือด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมค าร้องเรียนน้ันให้
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ถูกต้อง เว้นแต่ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถาม การขอ

ข้อมูล อาจไมต้่องมีรายการครบตามข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 4 ก็ได้ 

กรณีที่ผู้ ร้องเรียนมีเหตุจ า เป็นไม่สามารถท าข้อร้องเรียนเป็นหนังสือได้อาจแจ้งต่อให้

ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ 

กรณีการแจ้งด้วยวาจา ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกถึงเหตุแห่งความจ าเป็นที่ผู้ร้องเรียนจ าต้องแจ้ง

ด้วยวาจาไว้ด้วย หลังจากน้ันให้บันทึกการร้องเรียนโดยให้มีรายการหรือเอกสารแนบตามข้อที่ 1 ถึง  

ข้อที่ 4 และวันเดือนปีที่รับค าร้องเรียน พร้อมกับให้ด าเนินการลงลายมือช่ือผู้ร้องเรียนลายมือช่ือผู้รับ  

ค าร้องเรียน 

กรณีการรับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อในโอกาสแรกที่จะท าได้ 

 

2. วิธีการเสนอข้อร้องเรยีน 

2.1 ผู้ร้องเรียนเสนอข้อรอ้งเรียนดว้ยตัวเองโดยท าเป็นหนังสอื หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นผูร้้องเรียน

อาจร้องเรียนดว้ยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ 

2.2 กรณีผู้ร้องเรียนเจ็บป่วยหรือไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้เพราะเหตุอื่นผู้ร้องเรียน  

จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเสนอข้อรอ้งเรียนแทนก็ได ้ 

 

3. ช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.1 ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองแผนงาน ชัน้ 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.2 ติดต่อสายตรงต่อผู้อ านวยการกองแผนงาน 

3.3 ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ : 054-466666 

  ต่อ   1095  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

  1090 งานแผนยุทธศาสตร์ 

  1091 งานธุรการ 

  1092 งานสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

  1093  งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 

  1094 งานงบประมาณ 

3.4  ติดต่อทางหมายเลขโทรสาร : 054-466720 

3.5  ติดต่อทางเว็บไซต์หลกักองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา : www.plan.up.ac.th 

3.6  ติดต่อทาง Facebook กองแผนงาน : https://www.facebook.com/PlanningUP 

3.7  ติดต่อทางไปรษณีย์ : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง  

 จ.พะเยา 56000 

http://www.plan.up.ac.th/
https://www.facebook.com/PlanningUP
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  ช่องทางการเสนอข้อร้องเรียนของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  
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การรับข้อร้องเรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบรับข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐานซึ่งใบรับข้อร้องเรียนจะต้อง 

มีขอ้ความที่แสดงถึงวัน เดอืน ปี ที่รับข้อร้องเรียนและลงลายมือช่ือผู้รับข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายได้รับข้อร้องเรียนที่เสนอมาทางไปรษณีย์หรือทางจดหมายอิเล็กทอนิกส์ ให้ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายตอบแจ้งการรับ ข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนโดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏ 

ในค าร้องเรียน หรือในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วันท าการนับต้ังแต่วันที่ ได้ รับ 

ข้อรอ้งเรียน 

 

การด าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 

1. การลงทะเบียนในสารบบการพจิารณา 
 

ข้อร้องเรียนที่ เสนอต่อผู้ที่ ได้ รับมอบหมายแล้ว ให้ลงทะเบียนข้อร้องเรียนในสารบบ 

การพิจารณาแล้วตรวจข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หากไมส่ามารถด าเนินการได้ให้เสนอข้อรอ้งเรียนดังกล่าวตอ่ผู้อ านวยการ

เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนน้ันไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแนะน า 

ให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนน้ันเป็นกรณีที่ไม่อาจ

แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้และเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อผู้อ านวยการเพ่ือด าเนินการต่อไป 

และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเท่าที่จะสามารถ

กระท าได้ 

 

2. การแจ้งผลการด าเนนิการการพจิารณาข้อร้องเรยีน 

เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลให้ผู้อ านวยการทราบและแจ้งผล 

การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

กรณีทีไ่มส่ามารถด าเนินการต่อข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ให้แจ้งเหตุที่ท าให้การ

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จต่อผู้อ านวยการทราบ เพ่ือขอขยายระยะเวลาการด าเนินการได้อีกคราวละไม่

เกิน 15 วันท าการ 

 

หลักเกณฑ์กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

        ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา  

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง แนวทางการจัดการข้อรอ้งเรียน พ.ศ. 2562 

  
















