
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

(Complaint  Management Standard  
Operation Procedure) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 

          2. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม 

          3. เพ่ือเป็นแนวทางข้ึนต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง 

          4. เพ่ือสร้างความตระหนักให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 

          5. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

          6. เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนต่างๆ
โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

2.ขอบเขต 

          รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการบริการหรือแบบรายงานข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล น าส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตอบสนอง/แก้ไขขอร้องเรียน และน าเข้าสู่การทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

3.ค าจ ากัดความ 

            • เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ทั้งบุคลาการภายนอกและภายในหน่วยงาน ที่
ไม่ได้รับความตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้งขอให้ตรวจสอบ
และแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ  
            • ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
            • ผู้ร้องเรียน หมายถึง นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป  องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนร่วมได้
ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล   
            • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ/ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ผู้บริหาร ร้องเรียนด้วย
ตนเอง ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Line หรือทางช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านสื่อ 
           • การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น         
ค าชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่   



               1. การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยระดับหน่วยงาน  
               2. การรับข้อร้องเรียน 

               3. การพิจารณาจ าแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียน 

               4. การรับรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ 

               5. การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนรายไตรมาส 

               6. การก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

               7. การน ามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏิบัติ 
            • การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น หมายถึง การที่ทีมเจรจาต่อรองฯของหน่วยงานเจรจา       
ไกล่เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

            • คณะกรรมการการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน/ชมเชยของหน่วยงาน 

            • ระดับความรุนแรง แบ่งเป็น 4 ระดับ 

 

ระดับ 
 

นิยาม 

 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
เวลาใน

การ
ตอบสนอง 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

 
 

ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
 
 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ
เดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็น/ชมเชย ใน
การให้บริการ 

การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การให้บริการ 

ไม่เกิน 5 
วันท าการ 

หน่วยงาน 

2 

 
 
 

ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 
 
 
 

ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน แต่มีการ
พูดคุยและสามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดิม 

- การร้องเรียนเกี่ยว
พฤติกรรมการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- การร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ  

ไม่เกิน 15 
วันท าการ 

หน่วยงาน 

3 

 
 
 

ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ่ 
 
 
 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน มีการโต้แย้ง
เกิดข้ึน ไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดียว 
ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ย
และอ านาจ 

- การร้องเรียน
เกี่ยวกับความผิดวินัย
ร้ายแรง ของเจ้าหน้าที่ 
- การร้องเรียนความ
ไม่โปร่งใสของการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่เกิน 30 
วันท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 

-คณะกรรมการ
บริหาร  



คณะกรรมการบริหารใน
การแก้ไข 

- เรื่องท่ีสร้างความเสื่อม
เสีย 

- การร้องเรียนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ 
เฟซบุ๊ค อีเมล์ เว็บไซต์ 
กระทู้ต่างๆ เป็นต้น 

4 
 
 

การฟ้องร้อง 
 
 

ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อน และร้องเรียน
ต่อสื่อมวลชน หรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับ
จังหวัด หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดข้ึน 

-การเรียกร้องให้
หน่วยงานชดใช้
ค่าเสียหายจากการ
ให้บริการ 

ไม่เกิน 60 
วันท าการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 

-คณะกรรมการรับ
เรื่องร้องเรียน 

-หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป 

 

4. นโยบายปฏิบัติ 
           4.1 จัดตั้งคณะกรรมรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ฟ้องร้อง บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน รวมถึงให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเบื้องต้น และ
จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการการบริหาร เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

            4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติ
วิธีก ากับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท/ข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

           4.3 ก าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่  
                 - ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ข้อคิดเห็น 

                 - ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง 

                  - ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียน ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียนพร้อม
ชื่อ นามสกุล ลงรายมือชื่อ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
                  - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได ้

                  - ร้องเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค อีเมลล์ เว็บไซต์ กระทู้ต่างๆ เป็นต้น ให้ผู้ดูแล
ระบบให้รวบรวมข้อมูล 

                 - ร้องเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน ให้รวบรวมข้อมูล 

               4.4  ให้ทุกฝ่าย/งาน น ามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(๑) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าของหน่วยงาน 

        1.1 ก าหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

        1.2 ก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

        1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน 

        1.4 ออก/แจ้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

        1.5 แจ้งรายชื่อเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

(2) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

        ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯต้องด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังศูนย์ฯจาก
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
        (1) โทรศัพท ์

        (2) ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

        (3) หนังสือ/จดหมาย 

        (4) เว็บบอร์ด/E-mail ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        (5) อ่ืนๆ เช่นกล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น 

(3) การบันทึกข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที ่
        3.1 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
แบบฟอร์ม Complaint Form  

          3.2 การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน แบบฟอร์ม Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลข
ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันและป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งประโยชน์ในการแจ้งข้อมูล
การด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 
         1.การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ให้ยุติเรื่องเก็บ
เป็นข้อมูลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
         2.การร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของงผู้ร้องเรียนหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้
ร้องเรียน สามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูล 
         3.กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง”ข้อแนะน า การเสนอแนะ” ไม่จัดเป็นเรื่องงร้องเรียนที่ต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด(กลุ่มท้าทาย) โดยพิจารณายุติเรื่องและส่งเรื่องให้ผู้บริหารรับทราบ 



(5) แผนผังกระบวนการท างานของระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ข้อบกพร่องจากการ
ตรวจสอบของหน่วยงาน 

ผู้ร้องเรียน อธิการ/รองอธกิาร 

ฐานข้อมูลระบบการ 
จัดการข้อร้องเรยีน 

รายงานผลรอบ 3 

เดือน/รายป ี
รายงานผลในระบบ แจ้งผู้ร้องทราบ 

ผู้รับผิดชอบกล่ันกรอง 
พิจารณารับเรื่อง 

ไม่ใช ่ แจ้งผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีสูงกว่าทราบ 

จบ 

ใช ่

รับเรื่องร้องเรยีนในฐานข้อมูล 

เสนอผู้บังคับบัญชา 

กรณีมีข้อมูล 

ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

รายงานผลการด าเนินงานการจดัการข้อร้องเรียน ผ่านระบบการจดัการข้อ
ร้องเรียนตามระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผลตอบผู้ร้องเรียน 

 

กรณีไม่มีข้อมูล 

รายงานผลในระบบและ
แจ้งผู้ร้องทราบ 

สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา
และอุปสรรค เพื่อปรับปรุง 



         (1) แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
         (2) แบบรายงานผลการด าเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : 
 
ล าดับ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขติดต่อ พรบ. 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


