
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ู่มือ 

แนวทางการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัพะเยา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
Demonstration School , University Of Phayao 



 

คำนำ 
 

คู ่ม ือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฉบับนี ้ได้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อกำหนดแนวทางการจัดการ              

ข้อร้องเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน      

ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ

แสดงออกถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่

เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 

 

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

                      ผูจ้ัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักการและเหตุผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 

เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีมาตรฐาน 

ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

   ความหมาย 

 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า คำร้องเรียนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจได้รับ

ความเดือดรอ้นเสียหาย หรอืไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย หรือมีความ

จำเป็นต้องให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ช่วยเหลอื เยียวยา ปลดเปลือ้งทุกข์ หรอืต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น 

ชมเชย สอบถาม หรอืขอข้อมูลจากมหาวทิยาลัย 

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง 

ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับ

ความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หรอืมีความจำเป็นต้องให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือ 

เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถาม หรือขอข้อมูลจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย” หมายความว่า พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อรอ้งเรียน 

 

  ประเภทข้อร้องเรียน 
 

 1. ข้อร้องเรียนที่เกิดจากการที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรอือาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

 2. ขอ้ร้องเรียนที่เกิดจากการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 3. ข้อรอ้งเรียนที่จำเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย ช่วยเหลอื เยียวยา ปลอดเปลือ้งทุกข์ 

 4. ข้อรอ้งเรียนที่ตอ้งการเสนอแนะ ให้ข้อคดิเห็น ชมเชย สอบถามขอ้มูลมหาวิทยาลัย 

 

 



 

   ผู้มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียน 

ผู้มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียน ได้แก ่

1. พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรือผู ้ที ่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 

2. พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรือผู้ที่อาจได้รับความเดือนร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัย 

3. พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรอืผูท้ี่ไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

4. พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรอืผูท้ี่จำเป็นต้องให้มหาวิทยาลัย ช่วยเหลอื เยียวยา ปลอดเปลือ้งทุกข์ 

5. พนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียน หรอืผูท้ี่ตอ้งการเสนอแนะ ให้ข้อคดิเห็น ชมเชย สอบถามขอ้มูลมหาวิทยาลัย 

6. ผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะให้รอ้งเรียนแทนผูร้้องเรียน 

 

  ขัน้ตอนการร้องเรียน 

1. ข้อร้องเรียนต้องมรีายการดังต่อไปนี ้

1.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้รอ้งเรียน 

1.2 ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่อง     

ที่รอ้งเรียน และคำขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลอืเยียวยาหรอืปลดเปลือ้งทุกข์ 

1.3 ใช้ถ้อยคำสุภาพ 

1.4 ลงลายมือช่ือผู้รอ้งเรียนหรือผู้รับมอบฉันทะ 

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ให้ให้ผู้อ ำนวยการหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำแก่ผู ้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องเรียนนั้นให้ถูกต้อง เว้นแต่           

ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล อาจไม่ต้องมีรายการ

ครบตามข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 4 ก็ได้ 

 



 

กรณีที่ผู้ร้องเรียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถทำข้อร้องเรียนเป็นหนังสือได้อาจแจ้งต่อให้ผู้อำนวยการหรือ     

ผูท้ี่ได้รับมอบหมายด้วยวาจาหรอืทางโทรศัพท์ก็ได้ 

กรณีการแจ้งด้วยวาจา ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกถึงเหตุแห่งความจำเป็นที่ผู้ร้องเรียนจำต้องแจ้งด้วยวาจา     

ไว้ด้วย หลังจากนั้นให้บันทึกการร้องเรียนโดยให้มีรายการหรือเอกสารแนบตามข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 4 และวันเดือนปี  

ที่รับคำร้องเรียน พร้อมกับให้ดำเนินการลงลายมอืชื่อผู้รอ้งเรียน ลายมอืชื่อผู้รับคำร้องเรียน  

กรณีการรับข้อรอ้งเรียนทางโทรศัพท์ ให้ผู้รอ้งเรียนลงลายมือช่ือในโอกาสแรกที่จะทำได้ 

 

2. วธิีการเสนอข้อร้องเรียน 

1. ผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียนด้วยตัวเองโดยทำเป็นหนังสือ หรือกรณีมีเหตุจำเป็นผู้ร้องเรียนอาจ

ร้องเรียนด้วยวาจาหรอืทางโทรศัพท์ก็ได้ 

2. กรณีผู้ร้องเรียนเจ็บป่วยหรือไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้เพราะเหตุอื่น ผู้ร้องเรียนจะมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นเสนอข้อรอ้งเรียนแทนก็ได 

 

3. ช่องทางการเสนอขอ้ร้องเรียน 

1. เสนอด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตู ้ ปณ 19 หมู ่ที ่ 2 ตำบลแม่กา         

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

3. ทางจดหมายอิเล็กทอนิกส์ ผ่าน Email : satit@up.ac.th 

4. ช่องทางอื่นๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ทางโทรศัพท์ Web site Facebook 

 

  การรับข้อร้องเรียน 

ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบรับข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งใบรับข้อร้องเรียนจะต้อง

มีข้อความที่แสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับข้อร้องเรียนและลงลายมือชื่อ ผู้รับข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผู้อำนวยการหรือ  

ผูท้ี่ได้รับมอบหมายได้รับข้อรอ้งเรียนที่เสนอมาทางไปรษณีย์ หรอื ทางจดหมายอิเล็กทอนิกส์ ให้ผู้อำนวยการหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตอบแจ้งการรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนโดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฏใน       

คำร้องเรียน หรอืในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

  



 

  ข้อร้องเรียนที่ไม่อาจรับไว้ดำเนนิการได ้

 1. ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

2. ขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 

3. ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรอืเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มคีำพิพากษาหรอืคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 

4. ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง ตลอดจนชี้

พยานบุคคลแน่นอน 

5. ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณาเป็น     

ที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อธิการบดีอาจพิจารณาให้รับข้อร้องเรียนตามข้อ (4) ไว้

ดำเนินการได้ หากเป็นเรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

  การดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 

 1. การลงทะเบียนในสารบบการพิจารณา 

 ข้อร้องเรียนที่เสนอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ลงทะเบียนข้อร้องเรียนในสารบบการ

พิจารณาแล้วตรวจข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้รีบดำเนินการตาม

อำนาจหน้าที่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอข้อรอ้งเรียนดังกล่าวต่ออธิการบดีเพื่อดำเนินการต่อไป 

ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไข

ให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้และเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่ออธิการบดีเพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้ง

ให้ผู้รอ้งเรียนทราบถึงขั้นตอนหรอืระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได้ 

 

 

 

 

 



 

 2. การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 ข้อรอ้งเรียนอยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัย ให้ผู้อำนวยการหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรง และให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 (1) ผู้อำนวยการ       เป็นประธานกรรมการ 

 (2) ประธานสภาพนักงาน      เป็นกรรมการ 

 (3) พนักงานมหาวิทยาลัยหนึ่งคนที่อธิการบดีมอบหมาย   เป็นกรรมการ 

  (4) พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนสาธิตที่ได้รับมอบหมาย  เป็นเลขานุการ  

 

3. การแจ้งผลการดำเนินการการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลให้อธิการบดี

และแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

กรณีคณะกรรมการเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการต่อข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ให้แจ้ง

เหตุที่ทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จต่ออธิการบดี โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขอ

ขยายระยะเวลาการดำเนินการได้อกีคราวละไม่เกิน 15 วันทำการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ขั้นตอนและแผนผังการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ขั้นตอนแผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผผผ ผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียน 

1 วันทำการ 

พจิารณาตรวจสอบ 

ข้อร้องเรียน 

 

ข้อร้องเรียนท่ีอาจ 

พจิารณาไม่รับ 

 

ข้อร้องเรียนท่ีรับ 

ไวพ้จิารณา 

 
1 วันทำการ 

15 วันทำการ 

30 วันทำการ 

พจิารณาตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนเบือ้งต้น 

 
ข้อร้องเรียน 

สมบูรณ ์
ข้อร้องเรียน 

ไม่สมบูรณ์ 

ทำความเห็นเสนอ

อธิการบดี 

15 วันทำการ 

อธิการบดี

พจิารณา 

ให้รับ        

ข้อร้องเรียน 
ให้ยุตเิร่ือง ลงทะเบียนใน

สารบบ 

คณะกรรมการ

พจิารณา 

รายงานต่อ

อธิการบด ี

3 วันทำการ 

แนะนำให้แกไ้ข 

ข้อร้องเรียน 

ท่ีแกไ้ขแล้ว 
ข้อร้องเรียนท่ีไม่

สามารถแก้ไขได ้

บันทึกและเสนอ

อธิการบด ี

อธิการบดี

พจิารณา 

ให้ยุตเิร่ือง 
ให้รับไว้

ดำเนนิการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 


