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การจัดการข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับข้อร้องเรียน ศูนย์การศกึษาจงัหวัดระนอง 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 



ค าน า 

  คูมื่อการปฏิบตัิงานการจดัการข้อร้องเรียน ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนองมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสุนนัทา ฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียนศนูย์การศึกษาจงัหวดัระนอง 

ทัง้นี ้การจดัการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยตุิ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนอความต้องการและ

ความคาดหวงัของผู้ รับบริการ จ าเป็นต้องมีขัน้ตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและ

เป็นมาตรฐานเดียวกนั ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้ประกาศนโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส

เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบตัิและค่านิยมส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัให้ยึดถือและปฏิบตัิควบคู่กับ

กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัอ่ืน ๆ และจรรยาบรรณของบุคลากร โดยมุ่งมัน่ท่ีจะน ามหาวิทยาลยัให้ด าเนินตาม

ภารกิจด้วยความโปร่งใส 

 

ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า  
สารบญั  

ส่วนที่ 1  บทน า  

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย  

ส่วนท่ี 3 แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงาน  

ภาคผนวก  

      แบบร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น และค าชมเชย (ด้วยตนเอง)  



      แบบบนัทกึข้อความ เร่ือง ขอสง่บนัทึกข้อร้องเรียน  

      แบบบนัทกึข้อร้องเรียน  

        แบบบนัทกึสรุปจ านวนข้อร้องเรียนประจ าเดือน  

      แบบรายงานสรุปผลจากการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและค าชมเชย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและค าชมเชย นัน้จะต้องเป็นไปตาม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนท่ี 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ตามมาตรา 38 ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจดัให้มีระบบการตอบค าถามเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของส่วนราชการให้  ประชาชนทราบ โดยต้องมี
ระยะเวลาในการตอบให้ชัดเจน มาตรา 41 ก าหนดให้ในกรณีท่ีส่วนราชการ ได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
หรือความคิดเห็นของประชาชนในการชีแ้จงปัญหาและอปุสรรค ความ ยุ่งยากหรือปัญหาในวิธีปฏิบตัิราชการ 



ส่วนราชการจะต้องน ามาพิจารณาด าเนินการให้ลลุ่วงไปและแจ้งผล  ให้ผู้แจ้งทราบด้วย มาตรา 42ก าหนดให้
ส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ี ออกกฎเพ่ือบงัคบัส่วนราชการอ่ืนให้ปฏิบตัิ ตาม มีหน้าท่ีต้องตรวจสอบว่ากฎนัน้เป็น
อุปสรรคหรือเกิดความยุ่งยากซบัซ้อน หรือล่าช้าหรือไม่ เพ่ือ ปรับปรุงให้เหมาะสมและถ้าได้รับการร้องเรียน
จากสว่นราชการหรือข้าราชการ ให้สว่นราชการท่ีออกกฎ พิจารณาโดยทนัทีและแจ้งผลให้ทราบ 
วัตถุประสงค์ของการจัดการเร่ืองร้องเรียน  

1. เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจดัการข้อร้องเรียนของทกุหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัมีการ 
ปฏิบตังิานไปในแนวทางเดียวกนัอย่างเป็นเอกภาพ สอดคล้องกบัเกณฑ์การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ 
ภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ความส าคญักบันิสิต นกัศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

2. เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานและบคุลากรได้ชดัเจน ไมซํ้่าซ้อน 
เกิดความเป็นธรรมในการมอบหมายภารกิจ  

3. เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ได้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัการ ข้อ
ร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 
ขอบเขต 
 คูมื่อการปฏิบตันีิค้รอบคลมุขัน้ตอนการจดัการข้อร้องเรียนของศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนองตัง้แต่
ขัน้ตอนแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบจดัการข้อร้องเรียน ก าหนดแนวทางการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
และค าชมเชย รับและรวบรวมข้อร้องเรียนผา่นการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนจากชอ่งทางตา่ง ๆ 
ทัง้หมด 4 ชอ่งทาง โดยการจ าแนกตามระดบั มีทัง้หมด 4 ระดบั ดงันี  ้
 ระดบั 1 คือข้อคดิเห็น , ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมลู  

ระดบั 2 คือข้อร้องเรียนเล็ก 1  
ระดบั 3 คือข้อร้องเรียนใหญ่  
ระดบั 4 คือข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจมหาวิทยาลยั  
การแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียน การประสานผู้ ท่ีเก่ียวข้องในหนว่ยงานเพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง การ

ประสานศนูย์รับข้อร้องเรียนมหาวิทยาลยัการติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง เพ่ือแจ้งกลบัให้ผู้ ร้องเรียน ทราบ
และรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ให้ศนูย์รับข้อร้องเรียนมหาวิทยาลยัทราบ ทกุ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

 คูมื่อปฏิบตังิานการจดัการข้อร้องเรียนฯ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบตังิานการจดัการ ข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชยจากช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 
 2. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง  



 3. ผ่าน OR CODE ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง  
 4. กลอ่งรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็/ค าชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อร้องเรียน/ 

ข้อเสนอแนะ/ 

ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนผา่นเว็ปไซต์ 

ร้องเรียนผา่น QR CODE 

กลอ่งรับความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ 

พิจารณาแยกแยะข้อ

ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย 

ระดบั 1 

ระดบั 2 

ผู้บริหารหนว่ยงาน

พิจารณามอบหมายงาน 

ด าเนินการแก้ไข 

ระดบั 3 

ผู้บริหารระดบัมหาวิทยาลยั

พิจารณามอบหมายงาน 

ด าเนินการแก้ไข 

ระดบั 4 
แจ้งกลบัผู้

ร้องเรียน 

เก็บข้อมลูลงแฟ้มข้อร้องเรียน 



ค าจ ากัดความ 
ค าที่เก่ียวข้อง ความหมาย 

 การจดัการ การสัง่การการด าเนินงาน การประสานงาน การควบคมุงานและติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียน ข้อร้องทกุข์การร้องขอและข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 
ค าชมเชย เร่ืองท่ีผู้ รับบริการจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ชมเชยเก่ียวกบัการ 

ให้บริการ 
ชอ่งทางการร้องเรียน ส่ือท่ีผู้ ร้องเรียนใช้ในการแสดงให้หนว่ยงานรับทราบข้อร้องเรียน ข้อร้อง ทกุข์การ

ร้องขอ และข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ซึง่มี 4 ช่องทาง คือ การร้องเรียนด้วย
ตนเอง  ผา่นเว็ปไซต์ศนูย์ฯ  ผา่น QR CODE ศนูย์ฯ และกลอ่งรับความคดิเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ประเภทข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนท่ีมีเนือ้หารายละเอียดตามวตัถปุระสงค์ท่ีแบง่ได้คือ ข้อ ร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็นและค าชมเชย 

ผู้ รับบริการ ผู้ ท่ีมารับบริการจากมหาวิทยาลยัโดยตรงหรือผ่านชอ่งทางการส่ือสาร ตา่งๆ เชน่ 
นกัศกึษา นกัวิจยั ชมุชน เป็นต้น 

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จากการ 
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เช่น ผู้ปกครอง ผู้ ใช้ บณัฑิต 
บคุลากรของมหาวิทยาลยัเป็นต้น 

ความต้องการ ความรู้สกึท่ี สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งท่ีผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ต้องการให้
ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนองด าเนินการปฏิบตังิานเพื่อ ประโยชน์ในทางใดทาง
หนึง่ในระยะใกล้ 

ความคาดหวงั ความรู้สกึท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความมุง่หวงัท่ีผู้ รับบริการและ ผู้ มีสว่นได้ สว่นเสีย
ต้องการให้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาพฒันาขึน้หรือควรจะ เป็นในอนาคต 

 
 
 
 
 



ระดับข้อร้องเรียน เป็นการจ าแนกความส าคญัของข้อร้องเรียน ออกเป็น 4 ระดบั 

 
 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม เวลาในการตอบสนอง 
1 ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ,ค า

ชมเชย, สอบถามหรือร้องขอ
ข้อม ู

ผู้ ร้องเรียนไมไ่ดรั่บความเดือดร้อน แตต่ิด
ตอ่มาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / 
ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมลูของ
มหาวิทยาลยั 

- การเสนอแนะเก่ียวกบัการให้บริการของ
หนว่ยงานและ มหาวิทยาลยั – การสอบถาม
ข้อมลูด้านการศกึษาการวิจยัการบริการ 
วิชาการและการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

1 วนั 

2 ข้อร้องเรียนเล็ก ผู้ ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แตส่ามารถ 
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 

- การร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงาน  
- การร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ
ของ หนว่ยงาน 

ไมเ่กิน 3 – 5 วนัท าการ 

3 ข้อร้องเรียนใหญ่ - ผู้ ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไมส่ามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศยัอ านาจ
ของอธิการบดี / รองอธิการบดหีรือท่ีประชมุ 
กบม.  
- เร่ืองท่ีสร้างความเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงของ 
มหาวิทยาลยั 

- การเรียกร้องให้มหาวิทยาลยัชดเชย
คา่เสียหายจากการให้บริการท่ีผิดพลาด  
- การร้องเรียนเก่ียวกบัความผิดวินยัร้ายแรง
ของบคุลากร มหาวทิยาลยั - การร้องเรียน
ความไมโ่ปร่งใสของการจดัซือ้จดัจ้าง ขนาด
ใหญ 

ไมเ่กิน 15 วนัท าการ 

4 ข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจ
ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

ผู้ ร้องเรียนร้องขอในสิ่งท่ีอยูน่อกเหนือ 
บทบาทอ านาจหน้าท่ีของมหาวทิยาลยั 

- การรับรองหลกัสตูรของสภาวิชาชีพ  
– การจราจรรอบมหาวิทยาลยั 

1 วนั (ชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียน
ทราบ) 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ช่ือหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้บริการระดบัมหาวิทยาลยั 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเหน็ และค าชมเชยระดบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
2. พิจารณาแนวทางและคูม่ือการปฏิบตัิงานการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชย  
3. พิจารณาวางแผน ก ากบั สัง่การแก้ปัญหาอปุสรรคให้การจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็น และค าชมเชย 
เป็นไปด้วยด ี
4. ติดตามและประเมินผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชยและน าผลมาใช้ในการปรับปรุง 
ยทุธศาสตร์ 

ผู้บริหารระดบัหนว่ยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

1. พิจารณาวางแผน ก ากบั สัง่การแก้ปัญหาอปุสรรคให้การจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็น และค าชมเชยใน 
ระดบัหนว่ยงานให้เป็นไปด้วยดี  
2. น าแผนมาสูก่ารปฏิบตัิตามกระบวนงาน โดยใช้กลยทุธ์ในการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค า
ชมเชย เพือ่ให้ได้ความพงึพอใจมากที่สดุ  
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา อปุสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อรองอธิการบดี/ 
อธิการบดีพจิารณา 

คณะกรรมการจดัการข้อร้องเรียนระดบั
มหาวิทยาลยั  

1. ก าหนดแนวทางและคูม่ือการปฏิบตัิงานการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชย เพื่อเสนอให้ 
ผู้บริหารได้พิจารณา  
2. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วเิคราะห์และจ าแนกระดบัข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย 
ในระดบัมหาวิทยาลยัฯ  
3. ติดตามผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชยในแตล่ะกรณีให้เกิดความพงึพอใจ  
4. ประสานงาน ตดิตามและเร่งรัดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค า
ชมเชยให้ด าเนินการไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
5. จดัท ารายงานผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  

 



 
ช่ือหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 6. ประเมินระบบการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น และค าชมเชย พร้อมน าผลการทบทวน
แนวทางและ ปรับปรุงชอ่งทางในการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็น และค าชมเชย 

คณะกรรมการจดัการข้อร้องเรียนระดบั
หนว่ยงาน 

1. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจ าแนกระดบัข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและค าชมเชย ในระดบัหน่วยงาน  
2. ตดิตามผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชยในแตล่ะกรณีให้เกิดความพงึ
พอใจ  
3. ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็น และค า
ชมเชย ให้ด าเนินไป อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขข้อร้องเรียน 1. ด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคดิเห็นและค าชมเชยและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  
2. สรุปและรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชยและกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

 
 

 



ส่วนที ่2 
  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ และค าชมเชย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทาได้จดัท ากระบวนการจดัการข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้กระบวนการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานในปัจจุบันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

เดียวกันทั่วทัง้มหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ ค า

ชมเชย ได้ร่วมกันศึกษา ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และ ค า

ชมเชย ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพ่ือจดัท ากระบวนการ จดัการ

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีขัน้ตอนในการปฏิบตัดิงันี ้

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารข้อร้องเรียนและรับข้อร้องเรียน  

2. ก าหนดชอ่งทางการรับฟังข้อร้องเรียน  

3. ด าเนินการรวบรวมข้อร้องเรียน  

4. วิเคราะห์ข้อร้องเรียน  

5. ด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน  

6. ตดิตามและสรุปผลการแก้ไขข้อร้องเรียน  

7. แจ้งผลการปรับปรุงข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 



ตารางขัน้ตอนของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเหน็และค าชมเชย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ล าดับ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนประจ าปี พ.ศ. 2565 ประเดน็การปรับปรุง 
1 แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารข้อร้องเรียน และรับข้อร้องเรียน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- 

2 ก าหนดชอ่งทางการรับฟังข้อร้องเรียน ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
2. กลอ่งรับความคิดเห็น  
3. เว็บไซต์ 
4. QR CODE ศนูย์ฯ 

- 

3 ด าเนินการรวบรวมข้อร้องเรียน  
4 วิเคราะห์ข้อร้องเรียน  
5 ด าเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน  
6 ตดิตามและสรุปผลการแก้ไขข้อร้องเรียน   
7 แจ้งผลการปรับปรุงข้อร้องเรียน  

 

 

 

 



วธิีการปฏบิัติงานในแต่ละกจิกรรมของกระบวนการปฏบิัติงานจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น และคาํชมเชย 

ล าดับ กิจกรรม วิธิการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

1 แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการ ข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย 

1.1 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการข้อ
ร้องเรียนข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย  

1.3 เสนอค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการรับและ บริหาร
ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย 

กองกลาง  
1.4 อนมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย ผู้อ านวยการ
ศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

1.5 แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯรับทราบ 

นางสาวณิชชา บญุประสพ 

 
 
 
 
 
ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษา
จงัหวดัระนอง 

 
นางสาวณิชชา บญุประสพ 

 

2 จดัท าคูม่ือปฏิบตัิงานการจดัการข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย 

2.1 จดัท า (ร่าง) คูม่ือ ปฏิบตัิงานกาจดัการข้อ
ร้องเรียน ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 
2.2 ประชมุพจิารณาคูม่ือปฏิบตังิานการจดัการข้อ 
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค า ชมเชย
คณะกรรมการจดัการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและค าชมเชย คณะกรรมการฯ 
2.3 เผยแพร่คูม่ือปฏิบตัิงานการจดัการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชย เช่น ทาง
เว็บไซต์หรือจดัท าเป็นเอกสารเผยแพร 

นางสาวณิชชา บญุประสพ 

 
คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
นางสาวกนกวรรณ คชพนัธ์ 

 

 

 



ล าดับ กิจกรรม วิธิการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

3 รับและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อ 
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย 

3.1 ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และค าชมเชย ดงันี ้ 
3.1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง  
3.1.2 เว็ปไซต์หนว่ยงาน 
3.1.3 กลอ่งรับความคดิเห็น  
3.1.5 ผา่น QR CODE หนว่ยงาน 
3.2 รวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น 
และค าชมเชยในแตล่ะช่องทาง  
3.3 รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และ ค า
ชมเชย ใช้แบบฟอร์มแบบร้องเรียน ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และค าชมเชย (FM – CS3-01)  
3.4 บนัทกึข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
ค าชมเชย ใช้แบบฟอร์มแบบบนัทกึข้อ ร้องเรียน (FM 
– CS3-03) โดยให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
เป็นผู้บนัทกึข้อมลูของผู้ ร้องเรียน 

คณะกรรมการฯ  

4 ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค า
ชมเชย 

4.1 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและ วิเคราะห์ข้อ
ร้องเรียน ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และค าชมเชย โดย
จ าแนกระดบัข้อร้องเรียน ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้
           - ระดบั 1 คือ ข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ , ค า
ชมเชย , สอบถามหรือร้องขอข้อมลู 

คณะกรรมการฯ  

 



 

ล าดับ กิจกรรม วิธิการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

              -  ระดบั 2 คือข้อร้องเรียนเลก็  
            - ระดบั 3 คือข้อร้องเรียนใหญ่ 
            - ระดบั 4 คือข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจ 
มหาวิทยาลยัฯ 
4.2 การวิเคราะห์เพื่อจ าแนกระดบัข้อร้องเรียนใน 
การน าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไข ดงันี ้
             - ระดบั1 และระดบั 2แจ้งให้ผู้บริหารของ 
หนว่ยงานพิจารณาและมอบหมายให้ผู้ที ่เก่ียวข้อง
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียน
ให้รับทราบ  
            - ระดบั 3 แจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มอบหมาย สัง่การผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนให้รับทราบ 
            - ระดบั 4 รายงานให้กบัผู้บริหารทราบและ 
แจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนให้รับทราบทนัที 

  

5 ชีแ้จง / ตอบกลบัข้อร้องเรียน 5.1 แจ้ง/ตอบกลบั ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข แล้ว
ให้ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ  
5.2 ในกรณีที่ไมส่ามารถติดตอ่ผู้ ร้องเรียนได้ให้ 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
หรือติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

  



 

ล าดับ กิจกรรม วิธิการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 

6 จดัท ารายงานผลการจดัการ ข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย 

6.1 จดัท ารายงานผลการจดัการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ ค าชมเชย เพื่อ รายงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัใน ทกุ 6 เดือน
และ12 เดอืน 

คณะกรรมการฯ  

7 ประเมินประสทิธิภาพช่อง ทางการ
รับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และ ค าชมเชย 

7.1 ประชมุเพื่อประเมินประสทิธิภาพช่องทางการ 
รับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค า
ชมเชย โดยการเก็บรวบรวมสถิตกิาร รับเร่ือง
ร้องเรียนในแตล่ะช่องทางเพื่อ ประเมินประสทิธิภาพ
การรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และ
ค าชมเชย 
7.2 จดัท ารายงานผลการประเมนิประสทิธิภาพ ช่อง
ทางการรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย 

คณะกรรมการฯ  

8 ทบทวนแนวทาง/ปรับปรุง ช่องทาง 8.1 ประชมุทบทวนแนวทาง/ปรับปรุงชอ่งทาง การ
รับข้อองเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น และค าชมเชย 

คณะกรรมการฯ  

9 น าผลมาจดัท าแผนปฏิบตัิงาน ในปี
ถดัไป 

9.1 ประชมุมสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา 
9.2 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและจดัท าเป็น 
แผนการปฏิบตัิงานของปีตอ่ไป 

คณะกรรมการฯ  



ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์มการเก็บ รวบรวมข้อมูลและรายงาน 

 

ในการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน มหาวิทยาลยัได้มีการก าหนดแบบฟอร์มส าหรับการปฏิบตังิาน 

การจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและค าชมเชย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การด าเนินการ เป็นไป

ในทิศทางเดียวกนัและสะดวกตอ่การรวบรวมและรายงานผลจงึได้ออกแบบฟอร์ม ดงันี ้

1. แบบร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และค าชมเชย (FM – CS3-01)  

2. แบบบนัทกึข้อความ เร่ืองขอสง่บนัทึกข้อร้องเรียน (FM – CS3-02)  

3. แบบบนัทกึข้อร้องเรียน (FM – CS3-03)  

4. แบบบนัทกึสรุปจ านวนข้อร้องเรียนประจ าเดือน (FM – CS3-04)  

5. แบบรายงานสรุปผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและค าชมเชย (FM – 

CS3-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ีรับ................ 

แบบค าร้องเรียน (ด้วยตนเอง)            
 

      วนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ..........   

เร่ือง .............................................................. 

เรียน ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

 1. ข้าพเจ้า..............................................................    อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา     

  นกัศกึษา     บคุคลทัว่ไป  

2. มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาจังหวดัระนอง พิจารณาด าเนินการ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ห รื อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น เ ร่ื อ ง .                                                                                                                              

. 

                                                                                                                                                            . 

 3. ข้าพเจ้าต้องการทราบค าตอบด้วยตนเอง/ให้แจ้งไปตามท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวกเลขท่ี..........ซอย

....................ถนน..........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด

.................รหสัไปรษณีย์.............................โทรศพัท์...............................มือถือ....................................... 

 4. Email……………………………………………………………………………………….. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทกุประการและมีความประสงค์ให้ (เปิดเผย/ปกปิด) ช่ือท่ี

อยูข่องข้าพเจ้า 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 

          (ลงช่ือ)...................................ผู้ ร้องทกุข์/ร้องเรียน 

      (..........................................) 
                                                                                    
 

 

 

 

 

FM – CS3-01 



 

 (ส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบตดิตามการจัดการข้อร้องเรียน) 

แบบบันทกึข้อความ เร่ือง ขอส่งบันทกึข้อร้องเรียน 

 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ                                  

ที ่   วันที่                

เรื่อง  ขอส่งบันทึกข้อร้องเรียน  

เรียน ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

 ด้วย ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนฯ ได้รับเร่ืองร้องเรียน จาก..................................เม่ือวนัท่ี

..............รายละเอียดตามเอกสารบนัทกึข้อร้องเรียนท่ีแนบมาพร้อมกบับนัทกึฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพจิารณามอบหมายผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อไปด้วย จะ

เป็นพระคณุยิ่ง 

(.....................................................) 

  ประธานกรรมการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ 

 ด าเนินการ  แจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

    แก้ไขตามระดบัการจดัการข้อร้องเรียน คือ 

     ระดบั 1 ข้อคดิเห็น, ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมลู 

     ระดบั 2 ข้อร้องเรียนเล็ก 

FM – CS3-02 



     ระดบั 3 ข้อร้องเรียนใหญ่ 

     ระดบั 4 ข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจของศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

    อ่ืน ๆ  

 

(.....................................................) 

         ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ประธานกรรมการการจดัข้อร้องเรียน 

 ได้ด าเนินการ......................................................................................................เม่ือวนัท่ี 

....................... ขอสง่เอกสาร หลกัฐาน จ านวน.........ฉบบั มาพร้อมกบับนัทกึฉบบันี  ้

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

(.....................................................) 

  ผู้ด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FM – CS3-03 



 (ส าหรับบุคลากรที่สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน) 

แบบบันทกึสรุปจ านวนข้อร้องเรียน ประจ าเดือน.......................ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 
 

จ านวนผู้
ร้องเรียน
(คน) 

จ านวนข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน 
เหตุผลที่ด าเนินการไม่ได้ตามระยะเวลา

ที่ก าหนด ช่องทาง 
จ านวน
(เร่ือง) 

ระดับข้อร้องเรียน 
จ านวน 
(เร่ือง) 

ตอบกลับ
ภายในก าหนด 

(เร่ือง) 

ตอบกลับเกิน
ก าหนด (เร่ือง) 

 - ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- ผา่นเว็ปไซต์ 
- ผา่น QR CODE 
- กลอ่งรับความคิดเห็น 
- อื่น ๆ 

........... 

........... 
............ 
........... 
........... 

ไมม่ีข้อมลู 
มีมลู 
     - ระดบั 1 
     - ระดบั 2 
     - ระดบั 3 
     - ระดบั 4 

............ 
 

............ 
........... 
........... 
............ 

   

 

หมายเหตุ  ระดบั 1 คือ ข้อคดิเห็น, ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมลู  ระดบั 2 คือข้อร้องเรียนเล็ก  ระดบั 3 คือ ข้อร้องเรียนใหญ่ 

ระดบั 4 คือ ข้อร้องเรียนนอกเหนืออ านาจศนูย์การศกึษาจงัหวดัระนอง 

 

                  (.....................................................)        (.....................................................) 

                                                  ผู้สรุปรายงานผล                                                                         หวัหน้าหน่วยงาน 

FM – CS3-04                                   



 (ส าหรับบุคลากรที่สรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน) 
แบบรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเหน็และค าชมเชย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 
ช่องทางรับ

เร่ือง
ร้องเรียน 

เร่ืองร้องเรียน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการตดิตาม หลักฐานอ้างอิง 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

 

(.....................................................)        (.....................................................) 

                                                  ผู้สรุปรายงานผล                                                                         หวัหน้าหน่วยงา 

FM – CS3-05                                   


