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คู่มือการจัดการข้อรอ้งเรียน 

1. ชื่อหน่วยงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2. ที่ตั้ง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ ๑  ถนนอูทองนอก เขต

ดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

3. ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10300 อาคารเหมวดีพิทักษ (อาคาร 37) ชั้น 1-4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท 0 2160 1182-88,โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซด www.cim.ssru.ac.th 

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ใน “โครงการจัดการศึกษาบุคลากร

ประจําการสําหรับ นักบริหาร” โดย ผศ.ดร.ชวงโชติ พันธุเวช เปนหัวหนาโครงการอยูในขณะนั้น ซึ่งอธิการบดี 

ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ไดตกลงรวมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นัก

แสดง และผูประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหนาที่ การงานระดับผูบริหาร โดยขณะนั้นเปดสอน 2 

สาขา ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต

          โครงการนี้ไดรับความสําเร็จอยางดียิ่ง ที่เจาของบริษัทระดับชาติ เชน บริษัทแปงมันและหมี่ชอเฮ็ง 

แวนทอปเจริญ แมงปอง ตรีอรรถบูรณ อาํพลฟูด ยนตรกิจ สยามกลการ เกาะชางซีวิวรีสอรท และ ECC 

เปนตน ไดสําเร็จการศึกษาและ ไดนําความรูไปตอยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาตอระดับปริญญาโท

และเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนาํหลายแหง และยังไดทําความรวมมือและใหทุนพนักงานบริษัทไดเขามา

ศึกษาในเวลาตอมา นอกจากนี้ยังไดทําความรวมมือกับหนวย งานตางๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ 

แวนทอปเจริญ จาํกัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ที่มีตาํแหนงระดับ supervisor ทั่ว

ประเทศ

          ตอมาเมื่อ พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยการจัดการ” โดยมีผูชวยศาสตราจารยวิเชียร ศรี

พระจันทร เปนผูอํานวยการคนแรก ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งที่ 4/2551 

เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2551 ไดพิจารณาใหเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเปน “วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ (College of Innovation and Management)”

          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เปนหนวยงานที่เทียบเทาคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของ

ตนเอง ซึ่งมีเปาหมาย หลักคือการมีความเปนอิสระ และความคลองตัวสูงแตอยูในกํากับของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยฯ มีภารกิจ หลักตามสถาบันการอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู

สังคม การวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

          การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ไดมีการพัฒนา และเจริญกาวหนาโดยมีการ

สรางเครือขาย ความรวมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของผูบริหาร การมีสวนรวมของ

คณาจารยและบุคลากรของ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทุกคนมีสวนเกี่ยวของที่ทําให

การบริหารงานของวิทยาลัย เปนไปตาม ยุทธศาสตร และแผนงานของวิทยาลัย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

และแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเพื่อ การสรางนักบริหาร ผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยยึดหลักที่วา “การศึกษา ที่มีคุณภาพจะพัฒนาผูเรียนในวันนี้ เพื่อให

เปนผูนําที่ดีในวันขางหนา”
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4. วัตถุประสงค์
การจัดทำคู่มือฉบับนี้จึงดำเนินการจัดทำเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. เพื่อใหมั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ได้มีการปฎิบัติ

ตามขั้นตอนการปฎิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและ 
ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการ

ร้องเรียนต่างๆ 
4. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้

การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์

จาก กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
5. เพื่อให้ความคิดเห็น/คำร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและนำไปสู่ การ

ปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 

5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ  แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

- ผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
- องค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ ได้แก่ บริษัท สมาคม มูลนิธิ ภาคประชาสังคม ชมรม

ต่าง ๆ เป็นต้น 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภายในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

6. ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการจัดการข้อร้อง

เรยีนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการขอรองเรียนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยผ่านางช่อง
ทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เดินทางมาร้องเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร ๓๗ 

๒. ส่งบันทึกขอความ ในทางระบบ E-office ของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓. โทรศัพท ์แจงที่ ๐๒-๑๖๐-๑๔๕๒
๔. ผานเว็บไซด https://cim.ssru.ac.th/ 
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7. ประเภทข้อร้องเรียน
แบ่งเป็น 5 ประเภทตามภารกจิและความรับผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้

ดังต่อไปนี้ 
๑. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 
๒. ร้องเรียนการให้บริการ 
๓. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
๔. ร้องทุกข์ 
๕. อ่ืน ๆ 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

1. ร้องเรียนเจ้าหน้าทีห่รือ
หน่วยงาน 

การทีผู่้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย 
ร้องเรียนเจ้าหน้าทีห่รือ
หน่วยงานเกีย่วกับการกระทำ 
การใดๆ ทีมี่ผลก่อใหเกิดความ 
เสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่
อ ผู้ ร้ องเรียนหรือวิท
ยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

เช่น รอ้ง เรียนเจ้าหน้าทีทุ่จริต , 
รอ้งเรยีนการบริหารงานบคุคล , 
การโอนย้ายบรรจุเจ้าหน้าที่, 
การพิจารณาการเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือ 
เงินเดือน, ร้องเรียนด้านวินัยต่าง ๆ , 
ร้องเรียนด้านพฤติกรรมฉันท์ชู้สาวของ 
เจ้าหน้าที่, ความไม่โปรงใสในการซื้อ- 
จ้าง เป็นต้น 

2. ร้องเรียนการให้บริการ การทีผู่้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียน 
เกี่ยวกับการให้บริการงานต่างๆ 
ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบ ข
องวิทยาลัยนวัตกรรมและการจ
ัดการ

เช่น ร้องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ 
ให้บ ริการของเจ้าห น้าที่ ในด้านงาน 
บริการต่าง ๆ การให้บริการของฝ่าย
งานต่าง ๆ  การให้บริการของเจ้าหน้าที ่
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผู้ รับบริการ 
เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การทีผู่้ร้องเรียนแสดงออกทาง 
ความคิดเห็นหรือการเสนอแนะ 
ทั่วไปเกี่ยวกับการภารกิจและ 
ความรับผิดชอบของวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ

เช่น การเสน อแนะห ร ือแส ดงความ 
คิดเห็นต่างๆ การเสนอแนะหรือแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศของ ทาง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็นต
้น 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

4. ร้องทุกข์ การที่ผู้ร้องเรยีนได้แจง้ข้อความ 
ช่วยเหลือต่างๆที่อยู่ภายใต้อํา
นาจหน้าที่ภารกิจและความรบั
ผิดชอบของวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

เช่น การแจ้งพฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คุณภาพ
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน เป็นต้น 

5. อ่ืนๆ การที่ผูรองเรียน ไดรองเรียนเรื ่อง
ต่างๆ ที่อยู่ภายใตอํานาจ 
หนาที่ภารกิจ แ ล ะ ค ว า ม 

รับ ผิด ชอ บ ข องวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ นอก
เหนือจากทั้ง 3 ข้ อที่กล่าว มา
รวมทัง้การยก ย่องชม เชย ต่าง
 ๆ 

เช่น การ ส อ บ ถ า ม ข้ อมูล เ
รื่อง ต่าง, การชมเชยการปฏิบัติงานขอ
งบคุลากร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั
ดการ, การยกย่องชมเชยในการด า
ำเนินการ ในด้านต่าง ๆ ของวิ
ทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป
็นต้ น 

8. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี

- วัน เดือน ปี 
- ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมล์ทีส่ามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ 
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องทีร่้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน

หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให ้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของวิทยาลัยฯได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ 

- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถ ุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล

อ่ืน หรือหนว่ยงานต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
3. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยั งผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันวามีตัวตน

จริงไม่ได้สร้างเรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย 
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร ้องได้ร ับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

ของเจา้หน้าที่หรือหน่วยงานภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้วิททยาลัยนวัตกรรมและการจัดการช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยตรง 
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ

ดำเนินการ ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดทีก่ล่าวมาในข้อที ่1 นั้นให้ยุติเรื่องและ 
เก็บเป็นฐานข้อมูล 
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7. ไม่เป็นข้อร้องเรียนทีเ่ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 จึง

จะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
- ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือ

คำสั่งถึง ทีสุ่ดแล้ว 
- ข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุป 

ผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป .ป .ช.) , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) เป็นต้น 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกลาวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บงคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

9. การพิจารณาในการกำหนดชัน้ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน
การพิจารณาข้อร้องเรียนในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฎิบัติ

ตาม ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณา
นั้น ผู้ให้ ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือนร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้น
ให้ถือว่าเป็น ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธพล ต้องปกปิดชื่อ
และที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิด ชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้ร้องด้วย 

- กรณมีการระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทัง้ฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง 
ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับ
ความเดือดร้อนและ เสียหายได้ 

- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงาน 
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือน
ร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

10. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดการขอ้ร้องเรียน
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56,57 และ 59 
๒. พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14, 15 และ 25 
๓. พระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  หมวด 10 การร้องทุกข์ มาตรา 

122, 123, 124 และ 125 
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 7 
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๕. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37, 38, 39, 
41 และ 42 

๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 8, 9, และ 

12 
๘. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

11. คำจำกัดความ
“ขอ้ร ้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนต่อวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ จากการให้บริการของวิทยาลัยฯในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เช่น เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ครบถ้วนหรือบกพร่อง หรอืไม่ได้รับความเป็นธรรม 

- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการปฎิบัต ิ
- หน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เต็มใจให้บริการปฏิบัติหน้าที่ผิดวินัยประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีความประพฤติทั้งส่วนตัวและหรือการงานที่เสื่อมเสียต่อ
     หน้าที่ราชการ 
“การดำเนินการจนได้ข้อยุติ”ได้แก่
- เรื่องทีด่ำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทัง้หมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบ 
- เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้

ดำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อง
ตามความเหมาะสมและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

- เรื่องดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น พ้นวิสัยการดำเนินการ และ 
ขอบเขตอำนาจหน้าทีแ่ล้ว และได้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้ร้อง 

- เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพ่ือทราบหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วและได้แจ้งให้ผู้ 
ร้องทราบถึงหน่วยงานทีร่ับเรื่องต่อ 

- เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ
ทางศาล ข้อร้องเรียนกล่าวโทษแต่ไม่มีพยาน หลักฐานที่ชัดเจน พร้อมได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ตามควรแก่กรณี 

- เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีทีห่น่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว 
“ผู้ร้องเรยีน” หมายความว่า ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่ไดรับมอบฉันทะให้เรียน

แทนองค์กรภาครัฐหน่วยงานเอกชนผู้รบับริการผู้มีส่วนไดส่วนเสียภายในและภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการที่ติดต่อร้องเรียนมายังวิทยาลัยฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

“การตอบสนอง” หมายความว่า การที่ส่วนราชการได้ให้ข้อมูลการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อ
ร้องเรียน ให้กับผู้รับบริการภายใน 15 วัน 

“การดำเนินการ” หมายความว่า การที่หน่วยงานเจ้าของเร ื่องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน อย่างเช่น การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การที่ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือหรือหาทางออกของการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องเรียน หรือกรณีการกระทำผิดของเจ้าหน้าที ่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือน 
หรือลงโทษตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้ เป็นต้น 

โดยการจัดการข้อร้องเรียน กรณีบัตรสนเท่ห์ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติวางแนวทางใหผู้บ ังคับบัญชาถือเป็นหลักปฎิบัติ ในการที่จะรับบัตรสนเท่ห์ไว้พิจารณาว่า เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัยในเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาถือเรื่อง นั้น
ไว้เป็นความลับทางราชการ และถ้าหากบัตรสน์เท่ห์รายใดได้ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน ใหผู้บังคับบัญชารับบัตรสนเท่ห์ไว้พิจารณา (หนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ที ่นร 0206/ว.218 ลงวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2541) ขณะเดียวกันสำนักงาน ก.พ. ได้มีมติ 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติก่อนการดำเนินการทางวินัยไว้ว่า ในกรณีที่มกีารกล่าวหาข้าราชการ 
กระทำผิด โดยไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา ก็ให้ผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 
นร 0206/ว.218 ลงวันที ่25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 กล่าวคือ ให้ผู้บังคับบัญชารับบัตรสนเท่ห์ไว้ พิจารณา 
เฉพาะรายทีร่ะบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น และในกรณีที่ร ับ 
บัตรสนเท่ห์ไว้พิจารณา ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวน (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร 1011/ว19ลง 
วันที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) 
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12. แผนผังกระบวนการจัดการขอ้ร้องเรียน ภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้ร้องเรียน 

รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ต่างๆ โดยผู้รับผดิชอบการรับ 
เรื่องร้องเรียนของ วิทยาลัยฯ. 

จัดเก็บข้อร้องเรียนใน 
ฐานข้อมูลระบบการจัดการ ข้อ

ร้องเรียน 30 นาที 

ไมใช่ 
ผู้ดูแลการจดัการข้อ
ร้องเรียน หรือ หัวหน้า
สำนักงาน ของวิทยาลัยฯ 
พิจารณา 

1 วัน 

ใช่ 

มอบกลุ่ม/คณะกรรมการ/ผู้รับผดิชอบ 
ดาเนินการจัดการ ข้อร้องเรียนและ

รายงานความคืบหน้า ภายใน 15 วัน 
30 วัน 60 วัน และจนยุติ 

รายงานความคืบหน้า/ผลการจัดการข้อร้องเรียน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

สรุปผลการจัดการ ข้อ
ร้องเรียนรอบ 
6 เดือน/12 เดือน 

แจ้งผู้ร้องทราบ 
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13. แผนผังแสดงรายละเอียดกระบวนการทางานของการจัดการข้อร้องเรียน ภายนอกวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1 ผู้ร้องเรียน 

2 

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน 
ช่องทางต่างๆ โดย 

ผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง 
ร้องเรียนของวิทยาลัยฯ. 

ผู้ร้องเรียน ดำเนินการร้องเรียนผา่น 
ช่องทางต่างๆ 

2. ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย มาที่
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๑ ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กทม.
๑๐๓๐๐

3. โทรศัพท์  ๐๒-๑๖๐-๑๔๕๒
4. ตู้แสดงความคิดเห็น บริเวณห้อง

สำนักงานวิชาการ สำนักงานวิทยาลัยฯ 
5. เว็บไซด cim.ssru.ac.th

- ผูร้ับผิดชอบการ
รับเรื่องร้องเรียน 
ของวิทยาลัยฯ 

10 นาที 

๑.มาแจงรองเรียนที่อาคาร 37 

ฝายอาคารวิทยาลัยนวัตกรรม
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- ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรีย นของ 

3 วิทยาลัยฯ บั น ทึก / พิ จ า ร ณ า / ต ร ว จ   ส 

อ บ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน 

ผู้รับผิดชอบการ
รับเรื่องร้องเรียน
ของวิทยาลัยฯ 

30 นาที 

จัดเก็บข้อร้องเรียนใน 
ฐานข้อมูลระบบการ 
จัดการข้อร้องเรียน 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

- ผู้รับผิดชอบการร้องเรียนวิทยาลัยฯ 

4 วิทยาลัยฯ เสนอเรื่องร้องเรียนต่อ 

คณบดี.พิจารณาสั่งการเพ่ือพิจารณา ว่า
เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผดิชอบหรือไม ่

-     คณบดี 
- ผู้รับผิดชอบ

การรับเรื่อง
ร้องเรียนของ 
กพร.  

1 วัน 

คณบดี 
พิจารณา 

 ไม่ใช ่  ใช ่

5 

แจง้ผู้ร้องเรียน 
ทราบ 

- เมื่อ .พิจารณาแล้ว เป็นเรื่องที่ ไมอ่ยู่
ในความรับผิดชอบของวิทยาลัย. 
ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรี ย น ขอ ง 
วิทยาลัยฯ แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

- ผู้รบผิดชอบ
การรับเรื่อง
รอ้งเรยีนของ 
วิทยาลัยฯ. 

1 วัน 



6 มอบกลุ่ม/คณะกรรมการ/ 
คณะทางาน/ผู้รบัผิดชอบ 

ดำเนนิการจัดการ ขอ้
ร้องเรียนและรายงาน ความ

คืบหน้าภายใน 15 วัน 
30 วัน 60 วัน 

และจนยุต ิ

- เมื่อ คณบดี.พิจารณาแล้ว เป็นเรื่องที่ 
อยู่ในความรับผดิชอบของ 
วิทยาลัยฯ. มอบหมายกลุ่ม/
คณะกรรมการ/ ผู้รับผดิชอบ 
ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
- กลุ่ม/คณะกรรมการ/ ผู้รับผดิชอบ 
ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและ
รายงานความคืบหน้า ภายใน 15 วัน 
30 วน 60 วน 

- กลุ่ม/ 
คณะกรรมการ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

15/30/60 
วัน จนได้ข้อ

ยุติ 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รบผิดชอบ 
ระยะเวลา 

7 

รายงานความคืบหน้า/ผล
การ จัดการข้อร้องเรียน 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- กลุ่ม / ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร / ผู้ ร บ ผิ ด ช อ บ 
รายงานความคืบหน้า/ ผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน ตามระยะเวลาทีก่ำหนด
ภายใน 15 วัน 
30 วัน 60 วน และจนได้ข้อยุต 

- กลุ่ม/ 
คณะกรรมการ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

15/30/60 
วัน จนได้ข้อ

ยุติ 

8 

แจ้งผู้ร้องทราบ 

- รายงานความคืบหน้า/ 
ผลการจัด การข้อร้องเร ีย น แจ้งใหผู้ ร้อง 
ทราบ 

- กลุ่ม/ 
คณะกรรมการ/ 
ผู้รับผดิชอบ 
- ผู้รบผิดชอบการ 
รับเรื่องร้องเรียน 
ของวิทยาลัยฯ. 

15/30/60 
วัน 

จนได้ข้อยุติ 



๑๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับวิทยาลัย 1.พิจารณาและอนุมัตปิระกาศนโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ 

2.พิจารณาคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนฯ  

3.พิจารณาข้อร้องเรียนฯ 

4.พิจารณาและมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องดำเนินการแก้ไข 

5.รับทราบผลการดำเนนิการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

(2) ผู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ไข 

    ข้อร้องเรียน 

1.ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนฯ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

2.สรุปและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนฯ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

(3) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 1.พิจารณามอบหมายการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

(4) คณะกรรมการฯ 

    ระดับวิทยาลัย 

1.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

2.ทบทวนแนวทางการจัดการขอ้ร้องเรียนฯ พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติ 

3.ส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

4.รับและรวบรวมข้อร้องเรียนฯ 

5.ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ 

6.จำแนกข้อร้องเรียนฯ 

7.ชี้แจง / ตอบกลับผู้ร้องเรียนฯ 

8.รวบรวมและสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนฯ 

9.จัดทำรายงานสรปุผลการจัดการข้อร้องเรียนฯ (รายไตรมาส) 

10.ประเมินประสิทธิภาพช่องทางการรับข้อร้องเรียนฯ

(5) ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.ส่งเร่ืองร้องเรียนฯ 

2.รับทราบผล 
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