ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
------------------------------------------------------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิค
พัทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นสมควรดาเนินการเกี่ยวกับการรับฟังเสียงสะท้อน
หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีกระบวนการ
จัดการที่ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การจั ด การข้ อร้ องเรีย น การทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้า หน้ า ที่ ไ ว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การจั ดการเรื่ องร้ อ งเรี ยนของวิทยาลั ยเทคนิค พั ทยาให้ เ ป็น ไปตามที่ กาหนดไว้ ใ น
ประกาศนี้ เว้นแต่การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ต้องดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนแนะนาให้ผู้ร้องเรียนไปดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนตามประกาศนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องเรียนในการดาเนินกระบวนการตาม
กฎหมายอื่น
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ นักการภาร
โรง และพนักงานขับรถ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียน

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ประชาชนทั่วไป หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การ
ให้คาชมเชย การสอบถาม หรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ โดยทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของวิทยาลัย
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ความหมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือ
อาจจะต้องเดือดร้อนเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือ ไม่ก็ตาม ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติงานหรื อการให้ บ ริ การของวิทยาลั ย ฯ คาชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้ อมูล การ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ กรณีทาผิดวินัยอันเนื่องมาจากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อานาจ
หน้าที่โดยทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิ บัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายของทางราชการหรือของวิทยาลัย ฯที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนา
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่ น ๆ ตามกฎและระเบียบ
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้ าของการดาเนินการภายในเวลาสามสิบ วันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ กรณีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์
ติดต่อของผู้ ร้ อ งเรี ย นจะพิจ ารณาการตอบสนองสิ้ นสุ ดที่ ก ารน าเรื่ องร้ องเรียนเข้ าสู่ กระบวนกาสอบสวน
ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๑
ลักษณะของข้อร้องเรียน
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในข้อร้องเรียนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่จะนาไปร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากบุคลากรในเรื่องดังนี้

(๑.๑) กระทาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๑.๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๑.๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๑.๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๑.๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือขั ดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหรือระเบียบ
หรือกฎหมาย
(๒) เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง และขาดพยานบุคคลที่แน่นอน
(๓) ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
(๓.๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
(๓.๒) ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
(๓.๓) การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่ งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริ งหรื อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้ าที่อย่างขัด
เจน เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
(๓.๔) คาขอของผู้ร้องเรียน
(๓.๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(๓.๖) ระบุวัน เดือน ปี
(๓.๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
ข้อ ๖ ข้อร้องเรียนที่วิทยาลัยฯอาจไม่รับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
(๑) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
(๒) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
(๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๕ (๓)
กรณีข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งและชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น และหากเรื่อง
ดังกล่าวเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อส่ วนรวม เช่น แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด หรือแสดงความคิดเห็น ที่เ ป็น
ประโยชน์ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องรับทราบไว้เป้นข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียน
ข้อ ๗ ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อร้องเรียน” ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการ
(๓) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ
(๔) รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการ
(6) รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นกรรมการและเลขานุการ
(7) หัวหน้างานการเงิน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อร้องเรียนและประเมินระดับผลกระทบของข้อร้องเรียนต่อวิทยาลัยฯ
(๒) ค้นคว้าและแสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนได้ตามความจาเป็น
(๓) แจ้ ง ให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ร้ อ งเรี ย นมาให้ ข้ อ มู ล หรื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริง ต่อ
คณะกรรมการ
(๔) มี ห นั ง สื อ สอบถามไปยั ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้
(๕) วินิจฉัยข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
(๖) เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมแก่กรณี
(๗) รายงานสถิติและผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้อานวยการภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ปีงบประมาณ
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๓
การเสนอข้อร้องเรียน
ข้อ ๑๐ ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรหรื อ วิ ท ยาลั ย ฯหรื อ จ าเป็ น ต้ อ งให้ วิ ท ยาลั ย ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาหรื อ ปลดเปลื้ อ งทุ ก ข์ มี สิ ท ธิ เ สนอ
ข้อร้องเรียนผ่านทางช่องดังต่อไปนี้
(๑) ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองที่ ง านบริ ห ารงานทั่ ว ไป ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร อาคาร
สุพรรณิการ์๙ ชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
(๒) ยื่นข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๘-๒๒๑๖๔๓ หรือ โทรสารหมายเลข ๐๓๘๒๒๑๘๑๘
(๓) ยื่นข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ระบุ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ๑๕/๑๗ หมู่ ๒ ตาบลนาเกลือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐150
(๔) ยื่นข้อร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) Chonburi05@vec.mail.go.th
(๕) ยื่ น ข้อร้ องเรี ย นผ่ านจดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-mail) wanichsom@hotmail.com
(สายตรงผู้อานวยการ)
ข้อ ๑๑ กรณีการยื่นขอร้องเรียนตามข้อ ๑๐ (๑) ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเอง เว้น
แต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนเจ็บป่วยไม่สามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเองหรือเพราะเหตุจาเป็นอื่น ผู้ร้องเรียนจะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นร้องเรียนแทนก็ได้
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ และไม่สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้ใดร้องเรียนแทนได้ ให้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา หรือผู้รับมอบอานาจตามกฎหมาย (กรณี
ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ) เป็นผู้จัดการร้องเรียนแทนได้
การร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง อาจจัดทาข้อร้องเรียนเป็นหนังสือหรือร้องเรียนทางวาจาก็ได้ ใน
กรณีการร้องเรียนด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนบันทึกเหตุ แห่งการร้องเรียนไว้ ให้มีรายละเอียด
ดังนี้
(๑) ชื่อผู้ร้องเรียนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ E-mail ของผู้ร้องเรียน เพื่อวิทยาลัย ฯ
สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เรียนและตอบกลับได้
(๒) เหตุแห่งข้อร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนตาม
สมควร
(๓) หลักฐานหรือพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)

ข้อ ๑๒ การรั บ ข้อร้ องเรี ยน ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ รับข้อร้องเรียนออกไปรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้
ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน
ใบรับข้อร้องเรียนจะต้องแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับข้อร้องเรียน และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
ที่รับร้องเรียน
ส่วนที่ 4
การพิจารณาข้อร้องเรียน
ข้อ 13 เมื่อวิทยาลัยฯ ได้รับข้อร้องเรียนแล้ว อาจกาหนดประเภทข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
(1) การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
(2) การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
(3) การบริหารงานบุคคล
(4) จรรยาบรรณของบุคลากร
(5) การให้บริการของวิทยาลัยฯ
(6) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย
(7) พฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียหรือความเสียหายให้แก่วิทยาลัย
ข้อ 14 ให้ วิทยาลั ย ฯ แก้ไขความเสี ยหายตามระดับ ผลกระทบของข้ อร้ อ งเรี ยนภายใน
ระยะเวลา ดังนี้
(1) ผลกระทบระดับ 4 เร่งด่วนที่สุด เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและ
อาจสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย ฯ อย่างมาก หากแก้ไขล่าช้าจะส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายอย่างร้ายแรงโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องดาเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง
(2) ผลกระทบระดับ 3 เร่งด่วนมาก เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและ
สามารถเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายได้โดยหน่วยงานเดียว เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน หรือคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน หรือเป็นกรณีการสอบถามหรือร้องขอ
เอกสารหรือข้อมูลทั่วไป ต้องดาเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน
(3) ผลกระทบระดับ 2 เร่งด่วน เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย แต่ไม่
สามารถเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายได้โดยหน่วยงานเดียว หรือเป็นข้อร้องเรียนเชิงนโยบาย ซึ่งต้อง
อาศัยการพิจารณาของผู้บริหาร หรือเป็นกรณีร้องเรียนกล่าวโทษบุคลากรในวิทยาลัย ต้องดาเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน
(4) ผลกระทบระดับ 1 ไม่เร่งด่วน เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย แต่
เสนอเรื่องมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหรือการบริหารจัดการ
ของวิทยาลัย ให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 90 วัน
(5) ผลกระทบระดั บ 0 ไม่ ส่ ง ผลกระทบ เป็ น กรณี ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ยนไม่ ไ ด้ รับ ความเดื อ ดร้อน
เสียหาย แต่เสนอเรื่องมาเพื่อการชมเชย หรือเป็นข้อร้องเรียนที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของวิทยาลัย ฯ หรือ

เป็นกรณีที่ข้อร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน ไม่ต้องดาเนินการใด ๆ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ
หากวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจเยียวยาแก้ความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้น
ได้ ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ให้หน่วยงานนั้นรายงานข้อขัดข้องหรือ
เหตุที่ไม่อาจเยี ย วยาแก้ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หาได้ ต่ อผู้ อ านวยการ เพื่อให้ ผู้ อานวยการวิ นิจ ฉัยสั่ ง การให้
หน่วยงานนั้นปฏิบัติตามความเหมาะสมและจาเป็น
ข้อ 15 วิทยาลัยฯ อาจพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนไว้ดาเนินการก็ได้ ในกรณีดังนี้
(1) ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ
(3) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งถึงที่สุดแล้ว
(4) ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือ
กรณีของบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมที่ไม่ชัดแจ้งและพยานบุคคลที่ไม่แน่นอน
(5) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการ
พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
ข้อ 16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการข้อร้องเรียน มีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ให้ เลขาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ปฏิบัติหน้าที่รับข้อ
ร้องเรียนตรวจสอบข้อร้องเรียนก่อน ลงทะเบียนรับเรื่องว่ามีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ
5 (3) หรือไม่ แล้วจึงเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หากหนังสือร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลา
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนนั้ น ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของวิทยาลัย ฯ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและพิ จ ารณาระดั บ ผลกระทบของข้ อ
ร้องเรียนต่อวิทยาลัยฯ และหากเป็นกรณีข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบระดับ 3 หรือ 4 ให้คณะกรรมการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายภายในระยะเวลาตามข้อ 18 แต่หากเป็น
กรณีข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบระดับ 1 หรือ 2 ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายภายในระยะเวลาตามข้อ 18
(3) เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเรื่องแล้วจะต้องดาเนินการเยียวยาแก้ไขกรณีร้องเรี ยนนั้น
ภายในกรอบเวลาที่กาหนด และแจ้งผลการดาเนินการมายังคณะกรรมการหรือผู้อานวยการโดยเร็ว
กรณีหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กาหนด หรือไม่สามารถ
ดาเนินการได้ด้วยประการใด ๆ ให้รายงานต่อวิทยาลัยฯ พร้อมชี้แจงเหตุผล ในกรณีนี้ ให้ วิทยาลัยฯ มีหนังสือ
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการดาเนินการ นั้น

(4) เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ แล้ว ให้งานบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการดาเนินการนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามข้อร้องเรียนได้จนเป็นที่ยุติ ให้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับทราบเป็นกรณีๆ ไป
(5) งานบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พั ท ยา อาจจั ด ท าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้
ร้องเรียนแนบไปกับหนังสือตอบผู้ร้องเรียน หรืออาจใช้วิธีการสอบถามไปยังผู้ร้อ งเรียนทางโทรศัพท์ หรือ
วิธีการอื่นใดที่ให้ได้มาซึ่งคาตอบตามแบบสอบถามนั้น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลมานาเสนอต่อคณะกรรมการ
ต่อไป
ข้อ 17 ผู้ร้องเรียนอาจถอนข้อร้องเรียนทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้
การถอนข้อร้องเรียนจะต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน แต่ถ้าผู้ร้องเรียนถอน
การร้องเรียนด้วยวาจาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกไว้และให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
เมื่อมีการถอนข้อร้องเรียน ให้จาหน่ายข้อร้องเรียนดังกล่าวออกจากสารบบการพิจารณา
สาหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสาธารณะประโยชน์ หรือข้อร้องเรียนที่หากพิจารณาต่อไปจะ
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือวิทยาลัยฯ คณะกรรมการจะดาเนินการพิจารณาต่อไปตามอานาจหน้าที่ก็ได้
ข้ อ 18 ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นขอให้ พิ จ ารณาใช้ วิ ธี ก ารชั่ ว คราวเพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ หาก
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดย
คานึงถึงสิทธิผู้ร้องเรียน ประโยชน์ส่วนรวมของวิทยาลัย และความเสี ยหายที่ผู้ร้องเรียนจะได้รับหากไม่ได้รับ
การใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์
ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนมิได้ขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนได้ทาการสอบสวนเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้
ข้ อ 19 ในกรณี ที่ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อ านาจการพิ จ ารณาของ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึง ชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ และให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
(2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงพร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ และให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน
ข้อ 20 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่อาจปลดเปลื้องทุกข์ ของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ แต่
สมควรแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์โดยวิธีการอื่น คณะกรรมการอาจกาหนดแนว
ทางแก้ไขตามความเหมาะสมภายใต้อานาจหน้าที่ได้
ข้อ 21 ให้ผู้อานวยการตามประกาศนี้ และมี อานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สุด

