มาตรการ
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
เรื่ อง มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต
ปี งบประมาณ ๒๕๖๕
.................................................
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิม่ เติม พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดการเรื่ องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ การประชาชน ต้อ งมุ่งให้เกิ ดประโยชน์สุขของประชาชน และกําหนดให้ผูท้ ี่ไ ด้รับ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ
เสี ย หายหรื อ อาจเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายจากการปฏิบัติง านของเจ้าหน้า ที่ห รื อ
ส่ ว นราชการหรื อ
จําเป็ นต้อ งให้ส่วนราชการช่ วยเหลือ เยียวยาหรื อ ปลดเปลื้อ งทุกข์ มีสิทธิ เสนอคําร้ อ งทุกข์ต่อส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้ นั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและให้การปฏิบตั ิงานของส่วนราชการสามารถให้บริ หาร
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ ว
เป็ นธรรม มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน ให้เจ้าหน้าที่
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบตั ิและดําเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖ เรื่ อ ง
มาตรการจัดการเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ต”
๒. บทนิ ยามในประกาศนี้ “ข้อ ร้ องเรี ยน” หมายความถึง เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน หรื อ เรื่ อ งที่มีการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระทําการทุจริ ต ปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
“ทุจริ ต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรื อ ละเว้นการปฏิบตั ิอ ย่างใดอย่างหนึ่ งใน
ตําแหน่งหรื อหน้าที่ หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหรื อหน้าที่ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมุ่งหมายจะควบคุม ดูแลการรับ การเก็บรักษา หรื อ การใช้เงินหรื อ ทรัพ ย์สินของส่ ว น
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิน้ นั เป็ นการทุจริ ตด้วยหรื อไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดงั กล่าวด้วย
“ผู ้ร้ อ งเรี ย น” หมายความถึ ง ประชาชนทั่ว ไป เจ้า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ม าติ ด ต่ อ ยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ ครอบคลุม
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การร้องเรี ยน/การให้ขอ้ เสนอแนะ/การให้ขอ้ คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรื อ ผูท้ ี่ได้รับความเดือนร้อน
หรื อเสี ยหายจากการกระทําตามที่ร้องเรี ยน
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมี ชื่อเรี ยกอย่างอื่นใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
“ช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่ องร้องเรี ยน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต์
๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้ อ งเรี ยน ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้ องเรี ยน ๓.๑.๑ เรื่ อ งที่จะนํามา
ร้องเรี ยนต้องเป็ นเรื่ องที่ผรู ้ ้องได้รับความเดือดร้อนหรื อ เสี ยหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) กระทําการทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทําความผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร
(๕) กระทําการนอกเหนื ออํานาจหน้าที่ หรื อ ขัดหรื อ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เรื่ อ งที่
ร้องเรี ยนต้องเป็ นเรื่ องจริ งที่มีมูล มิใช่ลกั ษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสี ยหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อม
ที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรี ยนต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน
๓.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เป็ นเหตุแห่งการร้องเรี ยน พร้อมทั้งข้อเท็จจริ งหรื อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าว
๓.๒.๔ คําขอของผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูร้ ้องเรี ยน
๓.๒.๖ ระบุวนั เดือน ปี ที่เกิดเหตุร้องเรี ยน
๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล
(ถ้ามี) เป็ นต้น
๓.๓ กรณี การร้องเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
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๓.๔ กรณี ที่มีผูร้ ้ อ งเรี ยนด้วยวาจาหรื อทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบสอบถามและ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรื อแจ้งผูร้ ้องเรี ยนทําเป็ นหนังสื อส่ งมายัง กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยนต้องจัดเก็บเป็ นความลับ
๓.๖ เรื่ องร้องเรี ยนที่อาจไม่รับพิจารณา
๓.๖.๑ ข้อร้องเรี ยนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๔. ช่องทางการร้องเรี ยน ผูร้ ้องเรี ยนสามารถส่งข้อความร้องเรี ยนผ่านช่องทาง ดังนี้
๔.๑ ส่ งข้อ ร้ อ งเรี ยนหรื อร้อ งเรี ยนด้วยตนเองโดยตรงที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
๔.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖
๔.๓ ทาง e-mail : info@chiangmaiarea๖.go.th
๔.๔ ทางเว็ปไซต์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :
http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/
๕. การดําเนินงาน ติดตาม และรายงาน
๕.๑ เมื่อ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ้องเรี ยนแล้ว ให้พิจารณาจําแนกเรื่ องส่ งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนเพื่อดําเนิ นการ
ภายใน ๓ วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับข้อร้องเรี ยนและแจ้งการดําเนิ นการเบื้องต้นให้ผูถ้ ูกร้องเรี ยนหรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
๕.๒ กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนได้รับข้อร้องเรี ยนโดยตรงจากผูร้ ้องเรี ยน ให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรี ยนสําเนาแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ
นับ
แต่วนั ที่ได้รับเรื่ องอร้องเรี ยนดังกล่าวนั้น
๕.๓ ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนรี บดําเนิ นการตามข้อร้องเรี ยน จนกว่าจะได้ขอ้ ยุติและให้กลุ่ม
กฎหมายและคดี เร่ งรัดและติดตามข้อร้องเรี ยนที่อยู่ในการดําเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
จนได้ขอ้ ยุติ
๕.๔ เมื่อ หน่ วยงานที่ถูกร้ องเรี ยนได้ดาํ เนิ นการตามข้อร้ องเรี ยนจนได้ขอ้ ยุติแล้วแจ้งผลการ
ดําเนิ นการไปยังผูร้ ้องเรี ยนหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง แล้วให้สําเนาแจ้งผลการดําเนิ นการดังกล่าวไปยังกลุ่ม
กฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแต่วนั ที่ได้แจ้งผลการดําเนินการไปยังผูร้ ้องเรี ยน
๕.๕ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จดั ทํารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนในรอบ ๖ เดือน นับแต่
วันเริ่ มต้นปี งบประมาณ เพื่อเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต ๖
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

