
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
-------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มีความโปร่งใส ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (2) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ช่องทางการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรศัพท์ 0-5671-7100 ต่อ 7602 
1) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
2) สอบถามเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปัญหาที่เกิดขึ้น 
3) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กล่าวหาผู้อ่ืนจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้

รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีข้อมูลที่เป็นเอกสารก็ขอให้ผู้ร้องส่งเอกสารมาเพ่ิมเติมทางไปรษณีย์ก็ได ้
4) พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบว่าสามารถด า เนินการได้หรือไม่                 

ถ้าด าเนินการได้โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ก็ให้ติดต่อประสานงานในทันทีหากได้รับค าตอบจาก
หน่วยงานและสามารถแจ้งผู้ร้องได้ก็ให้แจ้งผู้ร้องทันที 

5) ถ้าเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่สามารถประสานหน่วยงานทางโทรศัพท์ได้ทันที     
ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนลงในระบบสารสนเทศ และสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปให้หน่วยงานทางโทรสาร 
หรือ E-mail ได ้

6) ถ้าผู้ร้องพูดด้วยอารมณ์รุนแรงควรรับฟังให้จบก่อนแล้วจึงชี้แจงว่าได้ประสานงานอย่างสุด
ความสามารถแล้วบอกเหตุผลว่าท าไมเรื่องร้องเรียนจึงไม่ได้รับการด าาเนินการตามที่ผู้ร้องต้องการ หรืออาจถาม
เพ่ิมเติมว่าผู้ร้องมีความเดือดร้อนด้านอ่ืนที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลืออีกหรือไม่ 

1.2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางโทรสาร 0-5671-7110 
1) เจ้าหน้าที่รับโทรสารจากหมายเลข 0-5671-7110 และตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียน           

ให้ละเอียดและครบถ้วน 
2) เจ้าหน้าที่น าโทรสารข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอผู้อ านวยการกองกลาง

พิจารณา 
3) ผู้อ านวยการกองกลาง ด าเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

มหาวิทยาลัย 

 

 



-2- 

1.3 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางไปรษณีย์ 
1) เจ้าหน้าที่อ่านหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสาร

ประกอบการร้องเรียนการทุจริตโดยละเอียด 
2) สรุปประเด็นการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

3) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือ      การ
เอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย 

4) เรื่องร้องเรียนการทุจริตกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่   
ผู้ร้องและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2541 และ ประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผ่น 

5) เรื่องร้องเรียนการทุจริตกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็น
อันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายส าเนาค าร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่หากเป็นการ
กล่าวหาในเรื่องที่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งส า เนาค าร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค าร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา “ลับ” 
ในเอกสารทุกแผ่น 

6) เมื่ออ่านค าร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์  
มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริงเพราะบางครั้งอาจ  
มีการแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อนควรถามว่าท่านได้ส่ง
เรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วรีบจบการสนทนา 

1.4 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางกล่องรับฟังความคิดเห็น 
ผู้ร้องเรียนการทุจริตจะด าเนินการโดยใส่ในตู้รับฟังแสดงความคิดเห็น โดยไม่ประสงค์แสดงตัวให้

เจ้าหน้าที่หรือผู้ถูกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทราบ และจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เปิดกล่องตู้รับฟัง
ความคิดเห็นเป็นประจ าทุกเดือนและน าเสนอผู้บริหาร 

1.5 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยตนเอง 
ผู้ร้องเรียนการทุจริตติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองด้วยวาจา เพ่ือต้องการจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนและ

รวดเร็ว 

1.6 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ www.pcru.ac.th (กล่องรับเรื่องร้องเรียน) 
1) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐาน

อ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2541 ให้งดด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว 
2) ผู้ร้องแจ้งชื่อและที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 แต่เรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น ขอถนน แจ้งเบาะแสการค้ายาเสพติด หรือแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้
เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
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3) ผู้ร้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน แต่เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นการกล่าวหาผู้อ่ืน โดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถด าเนินการได้ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องเพ่ือขอข้อมูล     
ผู้ร้องหรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อนที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4) ผู้ร้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ       
เมื่อพิจารณาค าร้องแล้วเห็นว่า สามารถด าเนินการได้ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอทราบ
ข้อเท็จจริงต่อไป 

5) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใดเป็นประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือพิมพ์  
หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถน ามาตอบผู้ร้องได้โดยตรง โดยไม่ต้องส่งหน่วยงานพิจารณาด าเนินการอีกครั้ง 

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1.1 – 1.6 ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ
ต้องปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ    
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 2  หลักเกณฑ์และรายละเอียดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก

เจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล   
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือเมล์ติดต่อกลับ 
2) ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด า เนินการสืบสวน 
สอบสวน เช่น 

(1) ค าขอของผู้ร้องเรียน 
(2) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
(3) ระบุวัน เดือน ปี 
(4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

2.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานแวดล้อม
ปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
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2.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
2) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ ไม่สามารถระบุผู้ที่ร้องเรียนได้ ไม่ระบุพยาน 

หรือหลักฐานที่เพียงพอ และที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.2 
3) ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 
4) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาด าเนินการวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล

การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ได้มีการพิจารณาผลการวินิจฉัยมาแล้ว 

2.5 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
1) ให้ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วให้เลขานุการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
3) ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้

เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่
อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไข      
ข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอน หรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

4) กรณีที่ผู้บังคับบัญชา เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือมอบหมายให้
ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานนิติการด าเนินการตามสิ่งนั้น 

5) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอมหาวิทยาลัยว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการ
กระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย และยุติเรื่อง 

6) ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

7) เมื่อการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

8) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจพิจารณาของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนที่ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ

หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
(2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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ข้อ 3  แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องร้องเรียน 

งานนิติการ กลั่นกรองจ าแนกเรื่อง 
และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
(ภายใน ๓ วัน) ในกรณีเป็นลักษณะ 
บัตรสนเทห์ จะพิจารณาเฉพาะราย 

จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสายบังคับบัญชา 
(ภายใน ๗ วัน) 

ติดตามผลจากหน่วยงานพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนโดยพิจารณาข้อยุติ 
เรื่องร้องเรียน (ภายใน ๑๕ วัน) 

จัดท ารายงานสถิติผลการ 
ด าเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเป็น 
รายปี และจัดส่งให้หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องทราบและใช้ประโยชน์ 

กรณียุติเรื่องได้ แจ้งผลให้  
ผู้ ร้ อ ง เ รี ย นทร าบ เป็ น
หนังสือ 

กรณีเรื่องไม่ยุต ิ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
กรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย 
ให้ผู้ใดตรวจสอบเพื่อ 
แสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูล 
ความผิด 

ไม่ปรากฏมูลความผิด 

ปรากฏมูลความผิด 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 

จัดท าหนังสือรายงานผลการ 
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ด าเนินการลงโทษ
ผู้ที่ถูกร้องเรียน 

จัดท าหนังสือ 
รายงานผลการพิจารณา
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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ข้อ 4  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการรับและ

ตรวจสอบช่องทางต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการรับและ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน/     
ร้องทุกข์ /การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ              
เพื่อประสานงานหาแนว

ทางแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เรื่องร้องเรียน  
ทางโทรศัพท์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

2. เรื่องร้องเรียน 
ทางโทรสาร ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

3. เรื่องร้องเรียน 
ทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

4. เรื่องร้องเรียน ทาง
กล่องรับฟังความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

5. เรื่องร้องเรียน 
ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

6. เรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ ww.pcru.ac.th 
(กล่องรับเรื่องร้องเรียน) 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ ส านักงานอธิการบดี 

 

ข้อ 5  การรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้จัดท ารายงานสถิติผลการด าเนินงานประจ าเดือน และสิ้นปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ปรับปรุง พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป 

ข้อ 6  การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะด าเนินการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ อันเกิดจากการร้องเรียนโดยจะมี
การด าเนินการเป็นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 7  มาตรฐานงาน 
7.1 เมื่อมีเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จะด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7.2 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา  

ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 

ข้อ 8  แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามความ
เหมาะสม พอสมควรแก่เหตุที่แจ้ง 

ข้อ 9  แนวปฏิบัติและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าโดย 
 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน งานนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ งานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์) 
           รักษาราชการแทนอธิการบดี 


