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ประกาศสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่ เขต ๖ 
เร่ือง  มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
................................................. 

 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การจดัการเร่ืองร้องทุกข ์พ.ศ.๒๕๕๒ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัราชการ             ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
บริการประชาชน ต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และกาํหนดให้ผูท้ี่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือ
เสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ               ส่วนราชการหรือ
จาํเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาํร้องทุกข์ต่อส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งได ้นั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบติังานของส่วนราชการสามารถให้บริหาร
ประชาชนไดอ้ยา่งเสมอภาค สามารถแกไ้ขและบรรเทาความเดือดร้อนให้            แก่ประชาชน ดว้ยความรวดเร็ว 
เป็นธรรม มีขั้นตอนการปฏิบติัที่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละระเบียบกฎหมาย และประชาชนไดรั้บความพึงพอใจ 
สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงกาํหนดมาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียน ให้เจา้หนา้ที่
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัและดาํเนินการ ดงัน้ี  

  ๑. ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖      เร่ือง 
มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต”  
  ๒. บทนิยามในประกาศน้ี “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เร่ืองร้องเรียน หรือเร่ืองที่มีการกล่าวหาว่า
เจา้หน้าที่ใน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ กระทาํการทุจริต ปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ที่และการประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ที่  
  “ทุจริต” หมายความถงึ การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอ้ื่น  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงใน
ตาํแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อาํนาจในตาํแหน่งหรือหน้าที่ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํส่ัง 
อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติันั้น เป็นการทุจริตดว้ยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหนา้ที่ดงักล่าวดว้ย 

  “ผู ้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อยงั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค ์ครอบคลุม
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การร้องเรียน/การให้ขอ้เสนอแนะ/การให้ขอ้คิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอขอ้มูล หรือ ผูท้ี่ไดรั้บความเดือนร้อน
หรือเสียหายจากการกระทาํตามที่ร้องเรียน  

“เจา้หน้าที่” หมายความถึง ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจา้งและเจา้หน้าที่ของรัฐซ่ึงมี ช่ือเรียกอย่างอื่นใน
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  

  “ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ดว้ยตนเองทางโทรศพัท ์ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเวป็ไซต ์ 

  ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ๓.๑ หลกัเกณฑ์การร้องเรียน ๓.๑.๑ เร่ืองที่จะนํามา
ร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองที่ผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อนหรือ เสียหายอนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
   (๑) กระทาํการทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ  
   (๒) กระทาํความผิดชอบต่อตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ  
   (๓) ละเลยหนา้ที่ตามที่กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติั  
   (๔) ปฏิบติัหนา้ที่ล่าชา้เกิดสมควร  
   (๕) กระทาํการนอกเหนืออาํนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓.๑.๒ เร่ืองที่
ร้องเรียนตอ้งเป็นเร่ืองจริงที่มีมูล มิใช่ลกัษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลกัฐานแวดลอ้ม
ที่ปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
   ๓.๒ ขอ้ร้องเรียนตอ้งมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
    ๓.๒.๑ ช่ือและที่อยูข่องผูร้้องเรียน  
    ๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
    ๓.๒.๓ การกระทาํทั้งหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงักล่าว  
    ๓.๒.๔ คาํขอของผูร้้องเรียน  
    ๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผูร้้องเรียน  
    ๓.๒.๖ ระบุวนั เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน  
    ๓.๒.๗ เอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น พยานเอกสาร พยานวตัถุ พยานบุคคล  
(ถา้ม)ี เป็นตน้  
   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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    ๓.๔ กรณีที่มีผูร้้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผูรั้บผิดชอบสอบถามและ
บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวให้ครบถว้น หรือแจง้ผูร้้องเรียนทาํเป็นหนังสือส่งมายงั กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
    ๓.๕ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียนตอ้งจดัเก็บเป็นความลบั  
    ๓.๖ เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    ๓.๖.๑ ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามขอ้ ๓.๒ 

๔. ช่องทางการร้องเรียน ผูร้้องเรียนสามารถส่งขอ้ความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดงัน้ี  
   ๔.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงท่ี กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
๔.๒ ทางโทรศพัท ์๐๕๓-๒๓๑๓๗๕-๖ 
   ๔.๓ ทาง e-mail :  info@chiangmaiarea๖.go.th 
   ๔.๔ ทางเวป็ไซต ์สาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ :  
http://www.chiangmaiarea๖.go.th/cma๖/   
 ๕. การดาํเนินงาน ติดตาม และรายงาน  
   ๕.๑ เมื่อ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    เขต ๖ 
ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูร้้องเรียนแลว้ ให้พิจารณาจาํแนกเร่ืองส่งไปยงัหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือดาํเนินการ
ภายใน ๓ วนัทาํการ นับตั้งแต่วนัที่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนและแจง้การดาํเนินการเบื้องตน้ให้ผูถู้กร้องเรียนหรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทราบแลว้แต่กรณี  
   ๕.๒ กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนไดรั้บขอ้ร้องเรียนโดยตรงจากผูร้้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนสําเนาแจง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่าว ไปยงักลุ่มกฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วนัทาํการ               นับ
แต่วนัที่ไดรั้บเร่ืองอร้องเรียนดงักล่าวนั้น  
   ๕.๓ ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบดาํเนินการตามขอ้ร้องเรียน จนกว่าจะไดข้อ้ยติุและให้กลุ่ม
กฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามขอ้ร้องเรียนที่อยู่ในการดาํเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
จนไดข้อ้ยติุ  
   ๕.๔ เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนไดด้าํเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ขอ้ยุติแล้วแจ้งผลการ
ดาํเนินการไปยงัผูร้้องเรียนหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง แลว้ให้สําเนาแจ้งผลการดาํเนินการดังกล่าวไปยงักลุ่ม
กฎหมายและคดี ทราบภายใน ๑๕ วนัทาํการ นบัตั้งแต่วนัที่ไดแ้จง้ผลการดาํเนินการไปยงัผูร้้องเรียน  
   ๕.๕ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหนา้ที่จดัทาํรายงานเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนในรอบ ๖ เดือน นบัแต่
วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
     

mailto:info@chiangmaiarea6.go.th
http://www.chiangmaiarea6.go.th/cma6/
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   ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕                                                           

                                            
(นายชยันนท ์ นิลพฒัน์) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


