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หน้า ก 

ค าน า 

 คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดขั้นตอนหรือ

วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ รวมถึงรายละเอียดวิธีการ              

ที่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจะท าการร้องเรียน เป็นต้น  

 การด าเนินการเรื่องร้องเรียนจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส    

และน าไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีความ

มุ่งหวังให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้

เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ โดยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยด้วย 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเล่มนี้ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงการด าเนินการ                 

ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

 

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. หลักการและเหตุผล 

 คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการ และ              

ข้อมูลอันเป็นรายละเอียดในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้

บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าใจถึงการจัดการต่อข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามอันที่ได้แสดงถึงขึ้นตอน วิธีการในการจัดการข้อร้องเรียน กระบวนการ และแนวทางการ

ปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพอันเป็นมาตรฐาน  

2. การจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 เพ่ือให้การจัดการและการบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ควบคู่กับการจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินการที่เป็นไปด้วยความระมัดระวังอันเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากข้อร้องเรียนได้           

โดยผู้รับบริการสามารถที่จะด าเนินการตามแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   

และเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอันเกิดจากการทุจริตหริอประพฤติมิชอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได้มอบหมายให้จัดตั้งหน่วยงานในการจัดการรับเรื่องร้องเรียนขึ้น 

3. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 

 ตั้งอยู่ ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4. หน้าที่ของหน่วยงาน 

  มีหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการให้

บริหารของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มาจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมถึง รายละเอียด 
วิธีการ และแนวปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
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 5.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงกระบวนการหรือแนวทางในการ
จัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ในการร้องเรียน  
 5.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรับรู้หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนได้อย่างโปรงใส 
 5.4 เพ่ือเป็นแนวทางข้ันตอนในการเจรจาต่อรองหรือไกล่เกลี่ยเพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง 
 5.5 เพ่ือสร้างความตระหนักให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการทบทวนเรื่องราวอันเกิดจากการจัดการ
ข้อร้องเรียน อันน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการในอนาคตต่อไป 
 
6. ประเภทข้อร้องเรียน 

 6.1 ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 
 6.2 ข้อร้องเรียนจากการให้บริการ 
 6.2 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 
 
7. ค าจ ากัดความ 

 7.1 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ พนักงานสายบริหาร หรือบุคลากรที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 7.2 “ผู้รับบริการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยส่วนราชการ นักศึกษา หรือหน่วยงาน

ของรัฐและประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

 7.3 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องความบกพร่อง ความล่าช้า ความไม่โปร่ งใส ความไม่เหมาะสม

ในการปฏิบัติงานอันเป็นปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

 7.4 “ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยมี

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
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8. หลักเกณฑ์การรับข้อร้องเรียน 

 ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ผู้รับบริการต้องท าเป็นหนังสือบันทึกร้องเรียนตาม

แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก าหนด 

 หากกรณีมีการร้องเรียนที่มิได้จัดให้มีการท าเป็นหนังสือให้รีบด าเนินจัดท าเป็นบันทึกตามแบบฟอร์ม

แจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด/หรือไม่เกิน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อ

ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หากพ้นก าหนดวันดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบจะถือว่าท่านไม่

ประสงค์จะด าเนินการต่อ และให้ยุติเรื่องดังกล่าว 

9. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน 

 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีรับผิดชอบ

ก ากับดูแลหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของกองบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่อธิการบดีเห็นสมควรเป็นเจ้าหน้าที่

ประจ าหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

10. ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน 

 กรณีที่ผู้รับบริหารต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

10.1  ช่องทางภายในมหาวิทยาลัย 

(1) โทรศัพท์ 055-267-093 หรือต่อเบอร์ภายใน 9226 

(2) หนังสือผ่านมหาวิทยาลัย 

- หนังสือจากบุคคลภายนอก 

- หนังสือจากบุคคลภายใน 

 (3) ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง 

- สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ 

- งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 

(4) Electronic/Online 

- Email : lawpsu@mail.com 

- Facebook : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

- website : http://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php 

mailto:lawpsu@mail.com
http://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php
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(5) ติดต่อหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน 

(6) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) 

    10.2 ช่องทางภายนอกมหาวิทยาลัย 

(1) หน่วยงานราชการ 

- ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หน่วยงานราชการ เช่น  ศูนย์ด ารงธรรม ปปท. ปปช. สตง. ปปง 

เป็นต้น 

(2) สื่อมวลชนแขนงต่างๆ  

11. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

12. การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะด าเนินการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ อันเกิดจากการ

ร้องเรียนโดยจะมีการด าเนินการเป็นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการอย่าง

เคร่งครัด 
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13. แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

                        

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

14.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

14. หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 14.1 ยื่นค าร้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม  
 14.2 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน หรืองานวินัยและนิติการ กลั่นกรอง จ าแนกเรื่อง และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 14.3 แจ้งผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องเพ่ือความสะดวกในการประสานงานแก่ผู้ร้องเรียน 

ไม่ปรากฏมลูความผิด 

 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ
พิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

 

ปรากฏมลูความผิด
แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย 

 

ด าเนินการลงโทษ                           
ผู้ที่ถูกร้องเรียน 

 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ
พิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

 

งานวินัยและนิติการ กลั่นกรอง 
จ าแนกเรื่อง และเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา (ภายใน 3 วัน)               
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ 
จะพิจารณาเฉพาะรายทีม่ีการ 
ลงลายมือช่ือชัดเจนเท่านั้น 

 

จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามสายบังคับบัญชา
(ภายใน 7 วัน)                

 

ติดตามผลจากหน่วยงาน
พิจารณาเรื่องร้องเรยีนโดย
พิจารณาหาข้อยุติเรื่องร้องเรียน
(ภายใน 15 วัน)                                        

 

จัดท ารายงานสถิตผิลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
เป็นรายปี และจดัส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและ
ใช้ประโยชน ์

 

มหาวิทยาลยัไดร้ับเรื่องร้องเรียน 

กรณียตุิเรื่องได้ แจ้งผลให้               
ผู้ร้องเรยีนทราบเป็นหนังสือ 

 
กรณีเรื่องไม่ยตุิ มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายใหผู้้ใดตรวจสอบ
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูล
ความผิด 

 

ไม่ปรากฏมลูความผิด 

 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ
พิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

 

ปรากฏมลูความผิด
แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย 

 

ด าเนินการลงโทษ                           
ผู้ที่ถูกร้องเรียน 

 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ
พิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

 

ไม่ปรากฏมลูความผิด 

 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ
พิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

 

ปรากฏมลูความผิด
ด าเนินการลงโทษ                           
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15. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม            

จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการรับและ

ตรวจสอบช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาด าเนินการรับและ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ 
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถร้องเรียน
ผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการและงาน
วินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ 

2.ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (ก านนัพิบูล)
http://imis.psru.ac.th/appeal_add.php 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 

3.ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการฯ (ตู้แดง) 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 

4.การร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ 

 (ลายลักษณ์อักษร) 
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 20 วันท าการ 

 

16. การบันทึกข้อร้องเรียน 

 16.1 กรอกบันทึกข้อร้องเรียนซึ่งมีแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก าหนดโดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  (1) ใช้ถ้อยค าสุภาพ และต้องมี 

  - วันเดือนปี ที่แน่นอนและชัดเจน 

- ชื่อ นามสกุลจริงตามบัตรประชาชน 
  -  ที่อยู่ที่ปรากฏตามส าเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน 
  -  หมายเลขโทรศัพทห์รืออีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ในปัจจุบัน 
  -  เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเขียนแน่ชัดเกี่ยวกับกรณีที่ร้องเรียนไม่คลุมเครือ  อันเป็นข้อเท็จจริง 
หรือพฤติการณ์ที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนอย่างไร และสามารถที่จะระบุ
พยานเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่างพอเพียง  (ถ้ามี) 
  (2) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุมิได้สร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  (3) การใช้บริการข้อร้องเรียนต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตน
จริงไม่สร้างเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานให้ได้รับความเสียหาย หากพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นความจริง                
ตามท่ีกล่าวอ้างมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย 
 16.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องมีหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกร้องเรียนไว้
เป็นหลักฐาน 
 
17. วิธีการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

17.1 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนมีข้ันตอนและการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และหากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ท าเป็นหนังสือให้จัด 

ให้มีการท าบันทึกข้อความร้องเรียนดังกล่าวในแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก าหนดแจ้ง
ข้อร้องเรียน โดยให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 

(2) อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในอ านาจของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงครามสั่งการ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้น เพ่ือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้รับบริการทราบเรื่อง ซึ่งต้องด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน 

17.2 กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ค าชมเชย ดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ค าชมเชย จากผู้รับบริหารให้หน่วยงานที่รับเรื่อง              

ลงบันทึกในแบบฟอร์มแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทราบเพ่ือ              
พิจารณาสั่งการ 

(2) ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ค าชมเชยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
(3) แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวกลับไปยังผู้รับบริการที่เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  

ค าชมเชยทราบ 

18. ข้อร้องเรียนไม่เข้าลักษณะทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอาจจะไม่รับพิจารณาได้ 

 18.1 ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อท่ีไม่สามารถระบุผู้ที่ร้องเรียนได้ 
 18.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
 18.3 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบพิจารณาด าเนินการวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป
ผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างเช่น ปปช. ปปท. ได้มีการพิจารณาผลการวินิจฉัยมาแล้ว 
 นอกเหนือจากนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงครามว่าจะรับพิจารณาหรือไม่เป็น
เฉพาะกรณ ี
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19. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายในก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

ประจ าหน่วยงานจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

20. การรายงานการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 20.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ 
 20.2 จัดท ารายงานสถิติผลการด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อไป 
 
21. มาตรฐานงาน 

 21.1 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนให้

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 21.2 กรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด าเนินการตรวจสอบ

และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

22. แบบฟอร์ม 

 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน              

ตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุที่แจ้ง 

23. คู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าโดย 

 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

                       




