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  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
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หลักการและเหตุผลการจัดการข้อร้องเรียน 
  

 เพื ่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้ม ีมาตรฐานทำให้ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจ  

กับการปฏิบัติงานในการตอบสนองความต้องการของผู ้ร ับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม  

หลักธรรมาภิบาลและแสดงออกถึงความโปร่งใส มีค ุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบ ัต ิงานของ  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ความหมาย / ประเภทข้อร้องเรียน 
 

ความหมายของข้อร้องเรียน 

“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า คำร้องเรียนของผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของ  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ข้อร้องเรียนของผู้ที่มีความจำเป็นต้องให้กองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยเหลือ หรือข้อร้องเรียนของผู้ที่ต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถาม

ข้อมูลจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้รับบริการ” หมายความว่า บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนอื่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนอื่น ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการ

ปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ประเภทของข้อร้องเรยีน 

➢ ข้อเรียนที่เกิดจาการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ข้อรอ้งเรียนที่จำเป็นต้องให้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยเหลอื  

➢ ข้อร้องเรียนที่ต้องการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถามข้อมูลกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ขั้นตอนการเสนอข้อรอ้งเรียน 
 

ผู้มีสิทธิเสนอข้อร้องเรียน ได้แก่ 

➢ ผูท้ี่ได้รับความเดือนรอ้นเสียหายจากการปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ผูท้ี่อาจได้รับความเดือนรอ้นเสียหายจากการปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ผูท้ี่ไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ผูท้ีจ่ำเป็นต้องให้กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยเหลือ  

➢ ผูท้ี่ตอ้งการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชย สอบถามข้อมูลกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วิธีการเสนอข้อร้องเรยีน 

➢ ผูร้้องเรียนเสนอข้อรอ้งเรียนด้วยตัวเองโดยทำเป็นหนังสือ หรอืกรณีมีเหตุจำเป็น  

ผูร้้องเรียนอาจร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ก็ได้ 

➢ กรณีผูร้้องเรียนเจ็บป่วยหรือไม่สามารถร้องเรยีนด้วยตนเองได้เพราะเหตุอื่น ผู้รอ้งเรียน 

จะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเสนอข้อร้องเรียนแทนก็ได้ 
 

ช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน 

➢ เสนอด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

➢ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Email : dra@up.ac.th 

➢ ทางช่องทางแจ้เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

➢ ช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1045 – 1049 ,โทรสาร 0 5446 6714 
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ข้อร้องเรียนท่ีไม่อาจรับไว้ดำเนินการได้ 

➢ ข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

➢ ขอ้ร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรอืเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มคีำพิพากษาหรือคำสั่ง

ถึงที่สุดแล้ว 

➢ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม ชัดแจ้ง 

ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 

➢ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณา

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 

การรับข้อร้องเรยีน 

ให้ผู้อำนวยการหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายออกใบรับข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งใบรับข้อร้องเรียน

จะต้องมีขอ้ความที่แสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับข้อรอ้งเรียนและลงลายมือช่ือผู้รับข้อรอ้งเรียน 

 

การดำเนนิการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 

การพิจารณาข้อร้องเรียน 

 ข้อร้องเรียนที่เสนอต่อผู้อำนวยการกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ลงทะเบียนข้อร้องเรียน  

ในสารบบการพิจารณาแล้วตรวจข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วน  

ให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง

สำนักงานอธิการบดีเพื่อดำเนินการต่อไป 

 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้อำนวยการกองหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายแนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้น  

เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองบริหารงานวิจัย 

หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้ และเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว 

ไปยังสำนักงานอธิการบดีเพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั ้นตอนหรือระยะเวลา  

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระทำได้ 
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การแจ้งผลการดำเนินการการพิจารณาข้อร้องเรียน 

 1. กรณีมขี้อร้องเรียน 

➢ ข้อร้องเรียนที ่กองบริหารงานวิจัย สามารถพิจารณาดำเนินการได้ เมื ่อดำเนินการ  

แล้วเสร็จ ให้ผู้อำนวยการกองหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายรายงานผลไปยังสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

➢ ข้อร้องเรียนที่กองบริหารงานวิจัย ไม่สามารถพิจารณาดำเนินการได้ ให้เสนอเรื่องไปยัง

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป 

➢ เมื่อดำเนินการตามข้อ 1.) และข้อ 2.) เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 30 วันทำการ

นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

2. กรณีมีข ้อร ้องเร ียนตาม ข ้อ 1 เม ื ่อดำเนินการแล้วเสร็จ และกรณีไม่ม ีข ้อร ้องเร ียน  

ให้ผู้อำนวยการกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการรายงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
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แผนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

หน่วยงานกองบริหารงานวจิัย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ช่องทาง การตรวจสอบ 

 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

รับข้อร้องเรยีน 

แจ้งการพิจารณา 

ข้อร้องเรียน  

สรุปสถติิ 

การร้องเรียน 

1. มาร้องเรียนด้วยตนเอง

ที่กองบริหารงานวิจัย 

ทุกครั้งที่มผีู้

ร้องเรียน 

ภายใน 1 วันทำการ 1. กรณีกองบริหารงานวิจัย 

สามารถพิจารณาและ

ดำเน ินการได ้  จะแจ ้ง 

ผู้ร้องเรียนทราบหลังจาก 

รับเรื่องร้องเรียน ภายใน 

30 วันทำการ 

2. กรณีกองบริหารงานวิจัย 

ไม ่สามารถพ ิจารณา

ดำเนินการได้ จะเสนอ

ต่อสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา และ

ประสานแจ้งผู้ร้องเรียน

ทราบหลังจากรับเร ื ่อง

ร้องเรียน ภายใน 30 วัน

ทำการ 

สรุปสถิตกิารรอ้งเรียน 

ประจำปีงบประมาณ 

รอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน 

2. ทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

3. ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน  

Email : DRA@UP.AC.TH 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

4. ร้องเรียนการทุจริตผ่าน

เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

5.  ช ่องทางอ ื ่ น  ๆ  เ ช่น 

โทรศัพท์ / โทรสาร ฯลฯ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 
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เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

ผู้อำนวยการกองบรหิารงานวจัิย 

ตรวจสอบข้อร้องเรียน 

รองอธิการบดี

รับทราบ/พิจารณา

รารรร 

สรุปรายงานผลข้อร้องเรียน 

ช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน 

- มาเสนอข้อร้องเรียนดว้ยตนเอง 

- ทางไปรษณีย์ 

- ทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ ผ่าน Email : dra@up.ac.th 

- ทางเว็บไซต์กองบริหารงานวจิัย 

- โทรศัพท์ 

- โทรสาร 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองบริหารงานวจิัย มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผู้ร้องเรียนเสนอข้อร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

กรณไีม่สามารถพจิารณา

ดำเนนิการได้ให้เสนอต่อ 

กรณสีามารถพจิารณา

ดำเนนิการได้ให้เสนอต่อ 


