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คานา
คู่ มื อ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
ประชาชน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่อาจได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้
จัดตั้งหน่วยงานเรือ่ งราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน เพื่อรับเรื่องตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
โดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน

สานักงานอธิการบดี
กรกฎาคม ๒๕๕๙

๓

คู่มือปฏิบัติงานร้องทุกข์/ร้องเรียน
วัตถุประสงค์
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช ๒๕๔๖
ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ดังนี้
มาตรา ๓๗ กาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือ
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งานแต่ละงาน และประกาศให้ ประชาชนและข้าราชการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๓๘ กาหนดให้ส่วนราชการใดที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ
จากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้ น ที่ จ ะต้ อ งตอบค าถาม หรื อ แจ้ ง การด าเนิ น การให้ ท ราบภายในสิ บ ห้ า วั น หรื อ ภายใน
กาหนดเวลาที่กาหนด
มาตรา ๓๙ กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยระบบเครือข่ายสารสนเทศดังกล่าว จะต้องจัดทาใน
ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารจัดให้มีขึ้น
มาตรา ๔๑ กาหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคาร้องเรียน แสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล และสาระตามสมควร
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคล
นั้นให้แจ้งบุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้ว ย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๔๒ กาหนดให้ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้
บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซ้าซ้อน หรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่ได้รับการร้องเรี ยนหรือเสนอแนะจากข้าราชการ
หรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้องบังคับ หรือประกาศนั้น พิจารณา
โดยทันที และในกรณีที่หน้าที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดความเข้าใจผิด หรือความไม่
เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน หรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้าวัน

๔

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กาหนดให้
ดาเนินการดังนี้
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา
หรือปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อราชการที่เกี่ยวข้องได้
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์
ไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๕ ให้ส่วนราชการที่ได้รับคาร้องทุกข์ ต้องตอบแจ้งการรับคาร้องทุกข์ ไปยังผู้ร้อง
ทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่อยู่ที่ปรากฎในคาร้องทุกข์ หรือกระทาในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ภายในสิบห้าวันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์กาหนดให้ดาเนินการดังนี้
มาตรา ๖๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคภัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่ง
มาตรา ๖๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่ง
ลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
ให้ ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.พ.อ. ซึ่งต้อง
ไม่เกินเก้าสิบวัน
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่รับความเป็นธรรม หรือมี
ความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีสั่งลงโทษ หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทา หรือได้รับคาสั่ง
มาตรา ๖๔ ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษดาเนินการแก้ไขคาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามคาวินิจฉัย ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
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มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖ การร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓
และการแก้ไขคาสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามกาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และให้นาความมาตรา ๖๒ วรรค
สามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จึงได้จัดให้ มีระบบการจัด การเรื่องราวร้องทุกข์โดยได้มอบหมายให้หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ /
ร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ทาหน้าที่จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ / ร้องเรียน
บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิร้องทุกข์ / ร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัย
๑.๑ บุค คลที่ไ ด้รั บความเดือ ดร้ อน หรือ อาจเดื อดร้อ น จากการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ และมีความจาเป็นที่จะต้องให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์
๑.๒ บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และมีความจาเป็น
ที่จะต้องให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์
๑.๓ บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย และความเสียหายนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุที่อาคาร หรือ
สิ่งปลูกสร้าง ที่ก่อสร้างไว้ชารุดบกพร่อง หรือบารุงรักษาไม่เพียงพอ และมีความจาเป็นที่จะต้องให้
มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเยียวยา หรือปลดเปลื้องทุกข์
๒. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
๒.๑ เรื่ อ งที่ อ าจน ามาร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นได้ ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ความ
เดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในเรื่องดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๒.๒.๒ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๒.๒.๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
๒.๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
๒.๒.๕ กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๒ เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมลู เหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือ
สร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

๖

๒.๓ การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต่อมหาวิทยาลัย ต้องสามารถติดต่อกลับไปยัง
ผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง
๓. วิธีการยื่นคาร้องทุกข์ / ร้องเรียน
๓.๑ ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมี
(๑) วัน เดือน ปี
(๒) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
(๓) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่าง
ชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร หรือชี้
ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้ชัดแจ้งเพียงพอ
ที่สามารถดาเนินการ สืบสวน สอบสวนได้
(๔) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
๓ . ๒ ค า ร้ อ ง ทุ ก ข์ / ร้ อ ง เ รี ย น อ า จ ส่ ง ห นั ง สื อ โ ด ย ต ร ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ
ช่องทาง Web site ของมหาวิทยาลัย
๔. เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๔.๑ คาร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
ทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
๔.๒ คาร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มี
ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวน
ต่อไปได้
๔.๓ คาร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกาหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน
๕. ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
๕.๑ ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
๕.๒ ร้องทุกข์ / ร้องเรียนโดยผู้แทน ในกรณีที่ผู้ได้รับความเดือนร้อน หรือผู้ได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่สมารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเอง เพราะเหตุแห่งการ
เจ็บป่วย หรือความจาเป็นอื่นๆ ผู้ประสงค์จะร้ องทุกข์ / ร้องเรียนจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร้องทุกข์ หรือ
ร้องเรียนแทนก็ได้
๕.๓ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางจดหมายโดยจัดส่งไปที่หน่วยรับเรือ่ งร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐
๕.๔ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์

๗

- หัวหน้าหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒ ๙๔๒
๖๘๐๐ , ๐ ๒ ๙๔๒ ๕๘๐๐ ต่อ ๗๐๐๔
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒ ๙๔๒ ๖๘๐๐ ,
๐ ๒ ๙๔๒ ๕๘๐๐ ต่อ ๑๑๑๐
๕.๕ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน e-mail ที่ Chandra.cru1@gmail.com
๖. เงื่อนไขที่จาเป็นในการส่งเรื่อง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
๖.๑ ข้ อ มู ล ชื่ อ – สกุ ล ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ e-mail หรื อ ช่ อ งทางอื่ น ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจะใช้ติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
๖.๒ หากผู้ร้อง / ร้องเรียน ไม่ประสงค์จะทราบผลการร้องทุกข์ / ร้องเรียน หรือไม่
ประสงค์จะให้ติดต่อกลับก็ไม่ จาเป็นต้องแจ้งข้อมูลตามข้อ 4.1 ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการ
แจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
๗. ขั้นตอนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
การจัดการข้อร้องเรียน และระยะเวลาดาเนินการดังนี้
๗.๑ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้รับเรื่อง จะต้องรวบรวมและจัดส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้อง / ร้องทุกข์ภายใน ๑
วัน ท าการนั บ แต่ ไ ด้ รับ เรื่ อง หากผู้ร้ องเรี ยนมาด้ว ยตนเองให้ บัน ทึก ข้อ ร้อ งเรีย นลงใบแบ บฟอร์ม ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดท้ายคู่มือดังนี้
๗.๒ ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ สรุปข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาเรือ่ งเรียน / ร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๓ วัน ทาการนับแต่
ได้รับเรื่อง
๗.๓ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารพิจารณาเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และสั่งการไปยัง
บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นสมควรภายใน ๗ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย นอกจากนี้
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์จะต้องแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการดาเนินการโดยทาง
จดหมาย หรือช่องทางอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้
๗.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการสั่งการ
ตามข้อ ๕.๓ ให้ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์จะต้องจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขปัญหาหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนภายใน ๑๕ วันทา
การนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๗.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไ ข
ปัญหา หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเสร็จ

๘

เรียบร้อยแล้วให้รายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทราบ และเมื่อได้รับรายงานแล้วให้ผู้ที่รับผิดชอบ
เรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนโดยเร็ว และเป็นลายลักษณ์อักษร
๗.๖ หน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเดือนละหนึ่งครั้ง

๙

แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ช่องทาง
รับข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์
- ด้วยตนเอง
- จดหมาย
- แฟนบุ๊คแฟนเพจ :
https://www.facebook.com/Chandra.ac.th
- e-mail : Chandra.cru1@gamail.com
- โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๒ ๕๘๐๐
๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐
- ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
- ช่องทางอื่นๆ เช่น
 ศูนย์ดารงธรรม
 ศูนย์บริการประชาชน
(๑๑๑๑)
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
ฯลฯ
๗ วันทาการ
นับแต่ได้รับเรื่อง

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบเบื้องต้นถึงการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑ วันทาการ
นับแต่ได้รับเรื่อง

- ผู้รับผิดชอบสรุปข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
- ผ่านสานักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา
๓ วันทาการ
นับแต่ได้รับเรื่อง

- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
พิจารณาสั่ง
การ
๗ วันทาการ
นับแต่ได้รับเรื่อง

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องจัดการข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
รายงานผลการดาเนินการไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทราบ
๑๕ วันทาการ
นับแต่ได้รับเรื่อง

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้ร้องเรียน
/ ร้องทุกข์ หลังจากได้รับรายงานผลการดาเนินการใน
ประเด็นที่มีการร้องทุกข์ / ร้องเรียน โดยเร็ว

๑๐

ร้องเรียนด้วยตนเอง

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ทั่วไป
เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................
เรื่อง..........................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล..........................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที.่ ....................หมูท่ .่ี ...............ถนน...................................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต............................................................................
จังหวัด.................................................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................
e-mail…………………………………..………ID line………………………Facebook…………….………………………….
มีความเดือดร้อน เนื่องจาก .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล..........................................
จึงขอร้องเรียน / ร้องทุกข์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อดาเนินการช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และตรวจสอบ ดังนี้...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน.............ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน.............ฉบับ
๓. เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ (ระบุ).........................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(.......................................................) ผู้รอ้ งทุกข์/ ร้องเรียน
(ตัวบรรจง)

๑๑

ร้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรศัพท์
และโทรศัพท์

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ทั่วไป
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.....................
เรื่อง..........................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล..........................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที.่ ....................หมูท่ .่ี ...............ถนน...................................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต............................................................................
จังหวัด.................................................................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................
มีความเดือดร้อน เนื่องจาก .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(นาย/นาง/นางสาว)....................................นามสกุล..........................................
จึงขอร้องเรียน / ร้องทุกข์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อดาเนิน การช่วยเหลือ แก้ปัญหา
และตรวจสอบ ดังนี้..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน.............ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน.............ฉบับ
๓. เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ (ระบุ).........................................
...................................................................................................................................................................
ได้ทาการร้องเรียนผ่านช่องทาง
(...) โทรศัพท์ หมายเลข.........................................
(...) โทรสาร หมายเลข..........................................
(...) อีเมล์…………………………………………………………..
(...) Facebook …………………………………………………
(...) เว็บไซต์.........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(.......................................................)
…………………………………………………..
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน

๑๒

แบบฟอร์มตอบรับหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์
ที.่ ...........................................................
วันที.่ .............เดือน...........................พ.ศ............
เรื่อง

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................นามสกุล..................................... ได้รอ้ งเรียนมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยผ่านช่องทาง
(...) ด้วยตนเอง
(...) โทรศัพท์
(...) โทรสาร
(...) อีเมล์
(...) เว็บไซต์
(...) Facebook
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตาม
ทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่........................ลงวันที่...................................... เวลา ........................................
โดย (นาย /นาง/นางสาว) ............................................. นามสกุล ....................................... มีความ
ประสงค์ในการแจ้งผลตอบกลับเพื่อชี้แจงผลการดาเนินการร้องเรียน (...) แจ้งผลตอบกลับ (...) ไม่ต้องแจ้งผล
ตอบกลับ
ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในระหว่างการดาเนินการ
(...) ประสงค์
(...) ไม่ประสงค์
(..........................................................................)
...............................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
(...................................................................)
..............................................................
หัวหน้าหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

๑๓

