
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แนวทางปฏิบติัการบริหารจัดการขอรองเรียน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 

1. วัตถุประสงค  

เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุดกลาง และการแสดงความโปรงใสในการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที ่ดี (Corporate Good Governance) ที ่สอดคลองกับการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (TA) จึงจัดใหมีระบบการรับขอรองเรียนของผูใชบริการ และ
การแกไขอยางชัดเจน ดวยการนำขอรองเรียนของผูใชบริการมอบใหผูรับผิดชอบงานบริการนั้น ๆ พิจารณาและ
ปฏิบัติการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการในหนวยงานสำนักหอสมุดกลางอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงหวังวา
การดำเนินการดังกลาวจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหสำนักหอสมุดกลาง มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอยาง
ตอเน่ือง 
2. ขอบเขต 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากผูใชบริการผาน
ชองทางตาง ๆ ที่สำนักหอสมุดกลางจัดไวให และการสงขอรองเรียนภายในองคกรถึงผูบริหารโดยตรง (ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจะมีการสรางอีเมลตรงถึงผูบริหาร) เพื่อใหเกิดความโปรงใสภายในองคกร รวมถึงเปนการสรางมาตรฐาน
ความปลอดภัยใหแกผูรองในกรณีที ่มีความประสงคตองการสงคำรองเรียนในหัวขอที ่มีความเกี ่ยวของกับ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หัวหนางาน หัวหนาฝาย หรือบุคลากรภายใน ทั้งนี้ผูบริหารจะไดรับทราบถึงขอ
รองเรียนดังกลาวโดยตรง การวิเคราะหหาสาเหตุหรือขอเท็จจริงในสิ่งที่ไมเปนไปตามความตองการที่ผูใชบริการ 
รองเรียน การหาแนวทางแกไขปญหารวมถึงการแจงใหผูใชบริการทราบถึงผลการปฏิบัติการแกไขปญหาในกรณีที่
ผูใชบริการตองการ 
3. คำจำกัดความ 

3.1 คํารองเรียน/ขอรองเรียน หมายถึง คำรองเรียนของผูใชบริการที่ไมไดรับการตอบสนองตอความ 
ตองการหรือความคาดหวัง ทำใหเกิดความไมพึงพอใจ และตองการแจงขอใหมีการตรวจสอบ แกไข หรือ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินการ 

3.2 ขอเสนอแนะ หมายถึง คํารองเพ่ือแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการบริการ 
  สถานที่ หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของสำนักหหอสมุดกลาง 

3.3 การทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
3.4 ประพฤติมิชอบ หมายถึง การที่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด

อยางหน่ึงในตำแหนงหรือหนาที่ หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติน้ันเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม 

3.5 สำนักหอสมุดกลาง หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักหอสมุดกลาง ไดแก สำนักงานสำนักหอสมุด
กลาง ฝายหอสมุดวังทาพระ ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร และฝายหออสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

3.6 ระดับความสำคัญของขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ หมายถึง การจําแนกขอรองเรียนเปน 4 ระดับ ไดแก 
ระดับที่ 1 ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



ระดับที ่2 ขอรองเรียนที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนจากการใชบริการ 
ระดับที่ 3 ขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอภาพลักษณของสำนักหอสมุดกลาง 
ระดับที่ 4 ขอรองเรียนเชิงนโยบาย 

3.7 ผูรับขอรองเรียน หมายถึงผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผูบริหารสำนักหอสมุดกลาง หรือฝาย
บริการของหอสมุดแตละวิทยาเขต 

3.8 ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึงชองทางในการรับขอรองเรียนที่หลากหลาย เพ่ือใหผูใชบริการ 
สามารถเขาถึงชองทางตาง ๆ ไดอยางสะดวก ชองทางในการรับขอรองเรียนมี 9 ชองทาง ไดแก  

1. กลองรับความคิดเห็น  
2. โทรศัพท  
3. การมารองเรียนดวยตนเอง  
4. จดหมาย 
5. Website  
6. Facebook 
7. e-mail 
8. Line 
9. ชองทางอ่ืน ๆ เชน รองเรียนไปยังอธิการบดี 

4. ระยะเวลาการแกไขปญหาขอรองเรียนและการตอบกลับผูรองเรียน 
     4.1 กรณีขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมีวิธีดำเนินการ ดังน้ี คือ 

1. ผูบริหารแจงรับทราบขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรงภายใน 3 วันทำการ 
2. วิธีการจัดการขอรองเรียน กรณีเปนเรื่องที่ผูบริหารแกไขได ผูบริหารจัดการขอรองเรียน

ในทันทีที่สามารถทำได สวนกรณีเปนเรื่องที่ตองสอบสวนเพ่ิมเติมผูบริหารจัดต้ังคณะกรรมการชุดพิเศษเพ่ือสอบขอ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการประชุมประจำเดือนวาระพิเศษ 

3. สอบสวนหรือหารือการจัดการขอรองเรียนและรายงานความคืบหนาของกระบวนการไปยังผ ู
รองเรียนภายใน 1 เดือน 

4. คณะกรรมการชุดพิเศษลงมติการจัดการขอรองเรียนภายใน 1 เดือน 
5. แจงมติและผลการดำเนินการใหผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบในทางลับ ภายหลังการลง

มติไมเกิน 3 วันทำการ 
4.2 กรณีขอรองเรียนดานงานบริการ ตอบกลับผูรองเรียนภายใน 24 ชั่วโมง (ในวัน/เวลาทำการ) ใน

กรณีที่ปญหามีความยุงยากซบัซอนอาจใหขอมูลเพ่ิมเติมแกผูรองเรียนภายใน 1-3 วันทำการ หลังการแกไข 
4.3 กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร นำเสนอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไขและตอบกลับ

ผูรองเรียนในภายใน 1-3 วันทำการหลังการแกไข 
4.4 กรณีขอรองเรียนเชิงนโยบาย นำเขาที่ประชุมประจำเดือนสำนักหอสมุดกลางพิจารณาแนวทาง

ดำเนินการแกไขและตอบกลับใหผูรองเรียนทราบภายใน 1-3 วันทำการ หลังการแกไข 
5. การบันทึกขอรองเรียน 
    ภายหลังมีการรับขอรองเรียนและจัดการแกไขเรียบรอยแลว ขั้นตอนถัดมาคือการบันทึกขอรองเรียน

และผลการดำเนินการแกไขผานทางเว็บไซตสำนักหอสมุดกลาง 



6. กระบวนการปองกันการเกิดขอรองเรียนซ้ำในลักษณะเดิม  
    เมื่อขอรองเรียนไดรับการแกไขจะมีการประชุมสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการปองกันการ

เกิดขอรองเรียนซ้ำในลักษณะเดิมโดย 
6.1 ในรอบ 6 เดือน (ปงบประมาณ) รวบรวมประเด็นขอรองเรียนที่เกิดซ้ำ เพ่ือสงประเด็นการเกิดซ้ำ 

ใหกับคณะกรรมการจัดการความรเูพ่ือดำเนินการหาแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดซ้ำ  
6.2 ในรอบปงบประมาณหากประเด็นขอรองเรียนที่เกิดซ้ำ ดำเนินการตามแนวทางจัดการความรูแลว

ยังเกิดซ้ำ ใหสงประเด็นดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินการตอไป 
6.3 รวบรวมขอมูลเปนสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธเพื่อพัฒนาสำนัก

หอสมุดกลางตอไป 
 

  



7. แผนผังการดำเนนิการ (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. กลองรับความคิดเห็น  
2. โทรศัพท  
3. การมารองเรียนดวย
ตนเอง  
4. จดหมาย 
5. Website  
6. Facebook 
7. e-mail 
8. Line 
9. อ่ืน ๆ เชน รองเรียนไปยัง
อธิการบดี 
 

พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยที่ประชุม
ประจำเดือนสำนักหอสมุดกลาง 

แจงหัวหนางานที่เก่ียวของ 

แจงผูรับผิดชอบดำเนินการ 

แจงผูรองเรียนทางเว็บไซต/
ส่ือสังคมออนไลน/โทรศัพท
ภายใน 1 วัน หลังการแกไข 

 

แจงผูรองเรียนทางเว็บไซต/ส่ือสังคมออนไลน/
โทรศัพทภายใน 1-3 วัน หลังการแกไข 

  

 
 

รวบรวมขอมูลเปนสารสนเทศเพ่ือใชในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ 

บันทึกขอรองเรียน 

แจงผูบริหารสำนักหอสมุดกลาง 

 ผูรับผิดชอบขอรองเรียน 
พิจารณาระดับขอรองเรียน 

 

ขอรองเรียนระดับ 2 

ขอรองเรียนระดับ 3,4 

เก็บสถิติขอรองเรียนซ้ำรายป เก็บสถิติขอรองเรียนซ้ำราย 6 เดือน กระบวนการปองกันการเกิดขอรองเรียนซ้ำ 

สงคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพ่ือดำเนินการตอไป 

สงคณะกรรมการจัดการความรูเพ่ือ

ดำเนินการตอไป 

รับขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  

 

ศูนยมหาวิทยาลัยศิลปากรใสสะอาด 

 

อธิการบดี หนวยงานเจาของเร่ืองโดยตรง 

แจงผูรับผิดชอบดำเนินการ 

ขอรองเรียนระดับ 1 

ผูบริหารหาขอมูล/ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
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พิจารณาตำแหนง 
ผูถูกรองเรียน 

สงเร่ืองใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แจงผูรองเรียนโทรศัพท/ 

ส่ือสังคมออนไลนทันทีหลังสงเร่ือง

ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 

แจงมติและผลการดำเนินการใหผูรองเรียน
และผูถูกรองเรียนทราบในทางลับ ภายหลัง
การลงมติไมเกิน 3 วันทำการ 

ผูบริหารแจงรับทราบขอ

รองเรียนไปยังผูรองเรียนภายใน 

3 วันทำการ 

ผูบริหารจัดต้ังคณะกรรมการชุดพิเศษเพ่ือ

สอบขอเท็จจริง 
ผูบริหารจัดการขอรองเรียน

ในทันที 

พิจารณาสอบสวน

เพ่ิมเติม 

สอบสวน/หารือการจัดการขอรองเรียน 

รายงานความคืบหนาของกระบวนการไป
ยังผูรองเรียนภายใน 1 เดือน 

คณะกรรมการชุดพิเศษลงมติการจัดการ
ขอรองเรียนภายใน 1 เดือน 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 

 

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 

บันทึกขอรองเรียน 

โดยงานบุคคลของสำนักงาน

สำนักหอสมุดกลาง 

สงผลการสอบขอเท็จจริงใหกับงาน
บุคคลของสำนักงานสำนักหอสมุดกลาง
และผูบังคับบัญชาทีเ่หนือชั้นขึ้นไป 

หมายเหตุ ขอรองเรียนระดับท่ี 1 ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอรองเรียนระดับท่ี 2 ดานงานบริการ  ขอ
รองเรียนระดับท่ี 3 ขอรองเรียนกระทบตอภาพลักษณ ขอรองเรียนระดับ 4 ขอรองเรียนเชิงนโยบาย  
 

เพ่ิมเติม ไมเพ่ิมเติม 

สงผลการสอบขอเท็จจริงไปยัง

มหาวิทยาลัย 

 

กระบวนการปองกันการเกิดขอรองเรียนซ้ำ 

 

สงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
ดำเนินการตอไป 

 


