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๑ 

 

ค ำน ำ 

 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลด้วยหลักการการบริหารงานท่ีดี (Good Governance) และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็น
ธรรมและเท่าเทียม มีระบบและระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อการติดต่องานหรือการขอรับบริการของนิสิตและ
บุคคลภายนอกโดยทั่วไป อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ในการให้บริการผู้มาติดต่อ
งานอย่างสะดวก เป็นธรรม เท่าเทียบ และโปร่งใส คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทางการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไว้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวคล่องตัวและบรรลุผลสัมฤทธ์ิ อย่างราบรื่นและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

 

 

                       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี)  
           คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
             ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒ 

 

สำรบัญ 

 

เร่ือง            หน้ำ  
 

ค าน า            ๑  
สารบญั            ๒  
หลักการและเหตผุล          ๓  

การวางระบบการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ      ๓  
สถานท่ีตั้ง           ๓  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ          ๓  

วัตถุประสงค์           ๔  

ค าจ ากัดความ           ๔  

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส       ๔  

แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    ๔  

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน          ๕  

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส      ๕  

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส       ๖  

การบันทึกรับข้อร้องเรยีนหรือการแจ้งเบาะแส       ๗  

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขขอ้ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน   ๗  

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน    ๗  

ภำคผนวก  

 (ตัวอย่าง) ค าร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง)     ๘  



๓ 

 

แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำน ใน  

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล  

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และรับ
เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียน ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปฏิบัติ
ตาม คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับน้ี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ที่ก าหนดไว้ว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน  หรือส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance)  

 ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของ
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลดังกล่าว  

๒. กำรวำงระบบกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ บุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำน ใน คณะสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 เป็นการวางระบบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลายฉบับ เช่น 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๔. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม 

๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๘. ข้อบังคับของประธานศาลฏีกา ว่าด้วยวิธีการด าเนินการคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. สถำนที่ต้ัง  
 ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๙๗ ต่อ ๓๓๓๖ โทรสาร ๐๕๔-๔๖๖๖๙๗ สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ ๐๕๔-

๔๖๖๖๙๗ ต่อ ๓๓๓๕ e-mail: AHS@up.ac.th 

๔. หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  

 เป็น ศูนย์กลางในการรับและด าเนินการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น ใน คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
  



๔ 

 

๕. วัตถุประสงค ์ 

 ๑) เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ม ีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 ๒) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ  

 ๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

๖. ค ำจ ำกัดควำม  

 เร่ืองร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านต่าง ๆ ของ บุคลากร หรือ 
ผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันเป็นการการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความชอบธรรม ที่จะเสนอค าร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ต่อ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ส่วนงาน
อื่น ที่เกี่ยวข้อง  
 เจ้ำหน้ำที ่หมายถึง บุคลากร หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนหรือรับแจ้งเบำะแส หมายถึง ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 กำรด ำเนินกำร หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้รับเรื่อง จนถึงการได้รับ
การแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งใหผู้้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส แจ้งช่ือ ที่อยู่ และแนบ
เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ระบุบุคคลและพฤติกรรมการกระท าตามที่ร้องเรียนนั้น อย่างชัดเจน  

๗. ช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส  

 ๑) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที ่ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 ๒) ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขท่ี ๑๙ หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐)  

 ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๔๖๖๖๙๗ ต่อ ๓๓๓๖ หรือ โทรสาร หมายเลข ๐๕๔-๔๖๖๖๙๗ 

 ๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๕) เว็ปไซต์ www.ahs.up.ac.th  

 ๖) Facebook: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/ahsup2010 

 ๗) สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๔๖๖๖๙๗ ต่อ ๓๓๓๕ 

๘. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ของ ส ำนักงำนคณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 
 

 

       เรื่องร้องเรียนการทุจริต               เรื่องร้องเรียนการทุจรติ  

       จดหมายร้องเรียน              ส านักงานคณะสหเวชศาสตร ์           จากเว็บไซต์ www.ahs.up.ac.th  

     หนังสือ หรือ บันทึกข้อความ       Facebook: ahsup2010  

       โทรศัพท ์โทรสาร ฯลฯ 

 

  

   

http://www.ahs.up.ac.th/


๕ 

 

 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

ส านักงานคณะสหเวชศาสตร ์
(ภายใน ๑ วันท าการ) 

 

 

 

เสนอ ผู้บริหารคณะฯ (ผู้บังคับบัญชา)  
สั่งการ (ภายใน ๒ วันท าการ) 

 

 

 

 

 

     แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

         ไปด าเนินการตามค าสั่ง ของ    - เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงคณบดีฯ 

         คณบดีฯ       - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
        (ภายใน ๒ วันท าการ)     - ด าเนินการแก้ไข 

       - รายงานผลให้คณบดีฯ ทราบ  

       - หัวหน้าส านักงาคณะฯ แจ้งผูร้้องเป็นหนังสือ  

           (ภายใน ๑๕ วันท าการ หรือ ๓ สัปดาห์) 
๙. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

 ๑) ประกาศ ให้ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี อ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒) มีค าสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี หัวหน้า
ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานฯ รับผิดชอบภารกิจการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๓) แจ้งค าสั่งดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

๑๐. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส  

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบ ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เข้ามายัง ส านักงานคณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จาก ช่องทางต่าง ๆ โดย ก าหนดแนวปฏิบัติไวด้ังนี ้
  



๖ 

 

 

ช่องทำง 
 

ควำมถี่ในกำร 
ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพ่ือประสำนหำทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรยีน ภายใน ๑ วันท าการ  

ทางไปรษณีย ์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์ ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง FaceBook ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

สายตรง คณบดฯี ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

 

๑๑. หลักเกณฑ์ในกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส 

 ๑๑.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

  ๑) ช่ือ ที่อยู่ ของ ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส  

  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส  

  ๓) ข้อเท็จจริง ของเรื่องที่ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ช้ีช่องทางแจ้ง
เบาะแส ทีชั่ดเจนเพียงพอ ที่สามารถจะด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมได้  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๑๑.๒ ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว ให้เสียหาย
ต่อบุคคลใดใด หรือหน่วยงานใดใด  

 ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม  

 ๑๑.๔ เรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ใน
การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บไวใ้นฐานข้อมูล  

 ๑๑.๕ การด าเนินการกับค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะต่าง ๆ  
  ๑) ค าร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ซึ่งไม่ระบุช่ือ-สกุลของผู้ร้อง จะไม่รับไว้พิจารณา 

เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้น ได้ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอ ที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ที่เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) ค าร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว จะไม่รับไว้พิจารณา  
  ๓) เรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ จะไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่ค าร้องนั้นระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว ไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส านักงานคณะฯ   
  ๔) ค าร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน จะไม่รับ
ไว้พิจารณา 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส านักงานคณะฯ ว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็น โดยให้เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
  



๗ 

 

๑๒. กำรบันทึกรับข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส  

 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยระบุ รายละเอียด คือ ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน ลง วัน/เดือน/ปี ช่ือเรื่อง ในสมุดหรือฐานข้อมูลรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. กำรประสำนหน่วยงำนเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสและกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  

 ๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ ของ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้รายงานผลการ
ด าเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นหนังสือ ภายใน ๑๕ วันท าการ หรือ ๓ สัปดาห์ นับแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือจากผู้ที่คณบดีฯ มอบหมาย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส าเนาเก็บรายงานผล
นั้นไว้ ที่ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ ชุด หรือสแกนเป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ เก็บไว้ใน ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรวบรวมสรุปรายงานผลการด าเนินการเป็นรายไตร
มาส ส่งใหค้ณบดีฯ ทราบ ต่อไป  

 ๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้น อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ ของ ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ 
หัวหน้าส านักงานคณะฯ พิจารณาส่งเรื่องนั้นไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการต่อไป และให้รายงานผู้ร้องเรียนทราบถึง
กระบวนการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วันท าการหรือ ๓ สัปดาห์ นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น  

๑๔. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสของหน่วยงำน  

 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการด าเนินการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาส ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้
ผู้บังคับบัญชา แจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป  

 ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการรายปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ ส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ วิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของคณะฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะฯ ต่อไป 

  



๘ 

 

ภำคผนวก 

 

(ตัวอย่ำง) ค ำร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส (ด้วยตนเอง) 
 

       ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       ต าบลแม่กา  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

 

      วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง    .....................................................................................  
เรียน   หัวหน้าส านักงานคณะสหเวชศาสตร ์
 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล ตังบรรจง) .................................................................... โทรศัพท์มือถือ ...................................  
e-mail (ถ้ามี) : ………………………………………………………… LINE (ถ้ามี) ..……………………………………………………………………..  
เลขท่ีบัตรประชาชน (๑๓ หลัก) ...............................................................................................................................................  
ที่อยู่หรือท่ีท างานท่ีติดต่อได้ เลขท่ี .................... ถนน ........................................ ต าบล ........................................................  
อ าเภอ ..................................................... จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณยี์ .............................  
 ขอร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ ของบุคลากร หรือ ผู้ปฏิบตัิงาน ใน คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา ดังต่อไปนี้  
..................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดย ข้าพเจ้าขอส่งเอกสาร
หลักฐาน ประกอบการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส มาพร้อมกันนี้ด้วย (ถ้ามี) ได้แก่  

๑) ...................................................................................................... จ านวน ............................ชุด 

๒) ...................................................................................................... จ านวน ............................ชุด 

๓) ...................................................................................................... จ านวน ............................ชุด  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป  

 

      ขอแสดงความนับถือ  

 

 

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

 

------------------------------------- 


