
 

 

 

 

 

คูมือ 

ปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

 

ของ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

 

 

 

 



คํานํา 

  คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนฉบับนี้   จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอ

รองเรียนของกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  โดยคูมือการปฏิบัติงาน

ดังกลาวไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  วิธีการดําเนินการ ข้ันตอน กระบวนการ  ระยะเวลาในการดําเนินการ

เก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  ทําใหขอ

รองเรียนของผูรับบริการไดขอยุติ  มีความรวดเร็ว  ถูกตอง  เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการ

และความคาดหวังของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

  

          

                                                                           (นายรตนภูมิ  โนสุ) 

                                               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง           หนา 

หลักการและเหตุผล         1   

สถานท่ีตั้ง          1 

ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน        1 

โครงสรางการแบงสวนงานของกลุมบริหารงานบุคคล     2 

วัตถุประสงค          2 

คําจํากัดความ          3 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน       4 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      5 

การบันทึกขอรองเรียน         5 

การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน        6 

หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียน  และการแจงผูรองเรียนทราบ   6 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน       7 

การรายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนใหผูบริหารทราบ     7 

มาตรฐานงาน          7 

ภาคผนวก 

      วิธีและข้ันตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

      ประกาศมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต สพป.เชียงใหม เขต 1      

     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข  พ.ศ.2552    

     กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  พ.ศ. 2551    

 

 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
กลุมกฎหมายและคดี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  ไดกําหนด 
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีจองประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคูกับการพัฒนา  
บําบัดทุกข  บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความ
รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  และเปนการสรางความรู ความเขาใจแกเก่ียวกับการดําเนินการในการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียน  ตลอดจนรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือการไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ข้ึนเพ่ือแจง
ใหทราบเก่ียวกับกระบวนการ ข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 ข้ึน 
 

ที่ตั้งของกลุมกฎหมายและคด ี สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 1 

  ท่ีตั้ง ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  อาคารอํานวยการกลาง                  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  ชั้น 4  ถนนโชตนา  ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม  50300 
 

ผูรับผิดชอบจัดการเร่ืองรองเรียน 

  กลุมกฎหมายและคดี  โดยมีนิติกร  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ดังโครงสรางขอบขายภารกิจงานของ กลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ท่ีกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลดังนี้ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

(1) งานธุรการ 

-งานรับหนังสือราชการ 
-งานสงหนังสือราชการ 
-งานจัดทําหนังสือราชการ 
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-งานจัดการประชุมภายในกลุมบริหารงานบุคคล 
-งานจัดการความรูภายในกลุมบริหารงานบุคคล 

 (2) งานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนง และวิทยฐานะ 
  -งานวิเคราะห และวางแผนอัตรากําลัง 
  -งานกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 

 (3) งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

  -งานสรรหาและบรรจุ 
  -งานแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -งานออกจากราชการ 

 (4)  งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  -งานบําเหน็จความชอบ 
  -งานทะเบียนประวัติ 
  -งานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 (5)  งานพัฒนาบุคคล 

  -งานฝกอบรมและลาศึกษาตอ 
  -งานสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
  -งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 (6)  กลุมกฎหมายและคดี   

  -งานวินัย 
  -งานอุทธรณและรองทุกข 
  -งานกฎหมาย และการดําเนินคดีของรัฐ 
  -งานตอบขอหารือกฎหมาย 
  -งานคดีปกครอง 

 (7)  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วัตถุประสงค 

  1.เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  2.เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน/
รองทุกข  ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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คําจํากัดความ 
  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม จากการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ขาราชการในสังกัด  เด็กนักเรียน  ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชน
ท่ัวไป 
  “การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 
  “ผูรองเรียน”  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตางๆ  โดยมี
วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 
  “ชองทางการรับขอรองเรียน”  หมายถึง  ชองทางตางๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตนเอง/ติดตามทางโทรศัพท/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
  

1. รองเรียนทาง E-mail 
           law.cmarea1@gmail.com 

 
             
          
                                                                                             2.รองเรียนโดยสงหนังสือทางไปรษณีย 
 
   รับเรื่องรองเรียน 
 

  ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ     3.รองเรียนทางโทรศัพท  
                       ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง          0 5311  2333 
 

แจงผลใหผูอํานวยการสํานักงานเขต 
  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1    4.รองเรียนทางโทรสาร 
                (15 วัน)      0  5311   2677 
          

          5. รองเรียนดวยตนเอง 
 
 
  ยุติ               ไมยุติ 
 
ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน    ไมยุติ นําเสนอ กศจ.เชียงใหม 
         ทราบ     พิจารณาขอรองเรียน 
 
 
 
      สพป.เชียงใหม เขต 1 
           ดําเนินการตาม มติ กศจ.เชียงใหม 
 
 

    สิ้นสุดการดําเนินการ      
                    รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกข 
    ทราบ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม อาคารอํานวยการ ช้ัน 4 

ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
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การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ  โดย
มีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

 
ชองทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน/รองทุกข 
เพ่ือประสานหาทางแกไข 

ปญหา 

 
หมายเหตุ 

 
รองเรียนดวยตนเอง 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 1 ผานตู
แสดงความคิดเห็น 
 

 
ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน 

 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

 
รองเรียนผาน E-Mail ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม เขต 1 
 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

 
รองเรียนเปนหนังสือสง 
ผานมาทางไปรษณีย 
 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

 
รองเรียนทางโทรศัพท 
0 5311 2333 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

 
รองเรียนทางโทรสาร 
0 5311 2677 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

การบันทึกขอรองเรียน 

 1.กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอของผู
รองเรียน เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 
 2.ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอรองเรียน 
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การรับ และพิจารณาเรื่องรองเรียน 

  1)  เจาหนาท่ีตองอานหนังสือรองเรียนและตรวจสอบขอมูลรวมท้ังเอกสารประกอบการรองเรียนโดย
ละเอียด 

  2)สรุปประเด็นการรองเรียน โดยยอเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา หากเรื่องรองเรียนมีประเด็นเก่ียวของกับ 
กฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

  3)หนังสือท่ีสงถึงหนวยงาน หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือการเอาใจ
ใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้นๆ  ดวย 

  4)เรื่องรองเรียนกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของคุมครองความปลอดภัยใหแกผูรองเรียนและ
พยานท่ีเก่ียวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

  5)เรื่องรองเรียกกลาวโทษ แจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือผูมีอิทธิพลซ่ึงนาจะเปนอันตรายตอผู
รอง ควรปกปดชื่อและท่ีอยูของผูรองกอนถายสําเนาคํารองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของแตหากเปนการกลาวหาในเรื่องท่ีเปน
ภัยรายแรงและนาจะเปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก ก็ไมควรสงสําเนาคํารองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ แตควรใชวิธีคัด
ยอคํารองแลวพิมพข้ึนใหมสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน 

  6)เม่ืออานคํารองแลวตองประเมินดวยวาเรื่องนาเชื่อเพียงใด  หากผูรองแจงหมายเลขโทรศัพทมาดวย 
ควรสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผูรองไดรองเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอางชื่อเปนผู
รอง วิธีการสอบถามไมควรบอกเรื่องหรือประเด็นการรองเรียนกอนควรถามวา ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริงหรือไม ใน
ลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธก็จะชี้แจงวา โทรศัพทมาเพ่ือตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา 

หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียนและการแจงผูรองเรียนทราบ 

  1.กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

  2.ขอรองเรียน ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การใชวาจาไม
สุภาพ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกริยา มารยาทไมสุภาพ ไมเหมาะสม การอํานวยความสะดวกตางๆ  เปนตน  จัดทํา
บันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

  3.ขอรองเรียนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  
ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป 

  4.   ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน   เชน   กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน                                 
ความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง   ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 
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การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  30 วันทําการ 
เพ่ือเจาหนาท่ี  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 
 
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

1. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน  ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

2. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการ 
จัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องคกร ตอไป 
 
มาตรฐานงาน 

  การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน  ใหกลุมกฎหมายและคดี  ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน  ใหแลวเสร็จภายใน  30 วันทําการ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีและข้ันตอนกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 

……………………………………………………. 

ข้ันตอนการดําเนินการเรื่องรองเรียน : กลุมกฎหมายและคดี 

 1.  รับเรื่องรองเรียน รับเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

      1.1  รองเรียนทาง E-mail : law.cmarea1@gmail.com 

                  1.2  รองเรียนโดยสงหนังสือทางไปรษณีย  

              1.3  รองเรียนทางโทรศัพท 053-112333 ตอ 503 

      1.4  รองเรียนทางโทรสาร  053-112677 

              1.5  รองเรียนดวยตนเองท่ี สพป.เชียงใหม เขต 1 

 2.  ตรวจสอบหนังสือรองเรียน ผูท่ีเก่ียวของ ระเบียบกฎหมาย 

 3.  ดําเนินการ 

      3.1  แจงผูเก่ียวของชี้แจงขอเท็จจริง 

      3.2  แจงผูบังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และ/หรือ 

      3.3  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ/หรือ 

      3.4  พิจารณาดําเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

 4.  พิจารณาคําชี้แจง/รายงานการสืบสวน/การดําเนินการของผูบังคับบัญชา ตามขอ 3.1 – 3.3 

              4.1  กรณีมีมูลความผิดทางวินัย 

    4.1.1  ไมอยูในอํานาจหนาท่ีแจงผูมีอํานาจ ตามมาตรา 53 ผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 

    4.1.2  อยูในอํานาจหนาท่ี ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

      4.2  ไมมีมูลความผิดทางวินัย 

    4.2.1  ดําเนินการตรวจสอบคําชี้แจง พยานหลักฐาน รายงานผูบังคับบัญชา 

    4.2.2  พิจารณายุติเรื่อง 

     - กรณียุติเรื่องแจงผูรองเรียนทราบ 

     - กรณีไมยุติเรื่อง นําเสนอ กศจ.เชียงใหม พิจารณาขอรองเรียน 

    4.2.3  ดําเนินการอ่ืนตามมติ กศจ.เชียงใหม  

 5.  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินการ รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

 
 
 



 
 
                       

 

 

 ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ปงบประมาณ 2563 
-------------------------------------------- 

            ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการ
เรื่องรองทุกข พ.ศ.2552  ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชน ตองมุงใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน  และกําหนดใหผูท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวนราชการหรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิ
เสนอคํารองทุกขตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได นั้น 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและใหการปฏิบัติงานของสวนราชการสามารถใหบริหารประชาชน
ไดอยางเสมอภาค สามารถแกไขและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน ดวยความรวดเร็ว  เปนธรรม มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบกฎหมาย และประชาชนไดรับความพึงพอใจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน  ใหเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต” 

2. บทนิยามในประกาศนี้ 
“ขอรองเรียน” หมายความถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องท่ีมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีใน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  กระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
และการประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
       “ทุจริต”  หมายความถึง การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
       “ประพฤติมิชอบ”  หมายความถึง  การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย
       “ผูรองเรียน”  หมายความถึง ประชาชนท่ัวไป เจาหนาท่ีภาครัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมาติดตอยัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล หรือ ผูท่ีไดรับความเดือน
รอนหรือเสียหายจากการกระทําตามท่ีรองเรียน 

/เจาหนาท่ี... 
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       “เจาหนาท่ี” หมายความถึง  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีชื่อเรียก
อยางอ่ืนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
       “ชองทางการรับเรื่องรองเรียน” หมายความถึง  ชองทางตางๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน 
ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท ทางโทรสาร ทางกลองรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต 

3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 

3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทําความผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกิดสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความ 
เสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
       3.2 ขอรองเรียนตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
   3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
   3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเก่ียวของกับการกระทําดังกลาว 
   3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปท่ีเกิดเหตุรองเรียน 
   3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถามี) 
เปนตน 
        3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
       3.4 กรณีท่ีมีผูรองเรียนดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสอบถามและบันทึก

ขอมูลดังกลาวใหครบถวน หรือแจงผูรองเรียนทําเปนหนังสือสงมายัง กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   

         3.5 ขอมูลสวนบุคคลของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนตองจัดเก็บเปนความลับ 

         3.6 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
     3.6.1 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 

  4. ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
         4.1  สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

/4.2 ทางโทรศัพท... 
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         4.2  ทางโทรศัพท  0 5311 233 ตอ 503  โทรสาร 0 5311 2677 
         4.3  ทาง e-mail : law.cmarea1@gmail.com  
         4.4  ทางเว็ปไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 : 
www.chiangmaiarea1.go.th 
  5.  การดําเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
         5.1  เม่ือ กลุมกฎหมายและคดี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1   
ไดรับขอรองเรียนจากผูรองเรียนแลว ใหพิจารณาจําแนกเรื่องสงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียนเพ่ือดําเนินการภายใน 3 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดรับขอรองเรียนและแจงการดําเนินการเบื้องตนใหผูถูกรองเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของทราบแลวแต
กรณี 
         5.2 กรณีหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดรับขอรองเรียนโดยตรงจากผูรองเรียน ใหหนวยงานท่ีถูก
รองเรียนสําเนาแจงเรื่องรองเรียนดังกลาว ไปยังกลุมกฎหมายและคดี ทราบภายใน  15 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับ
เรื่องอรองเรียนดังกลาวนั้น 
         5.3  ใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนรีบดําเนินการตามขอรองเรียน จนกวาจะไดขอยุติและใหกลุม
กฎหมายและคดี  เรงรัดและติดตามขอรองเรียนท่ีอยูในการดําเนินการของหนวยงานท่ีถูกรองเรียนอยางตอเนื่อง จนไดขอ
ยุติ 
         5.4  เม่ือหนวยงานท่ีถูกรองเรียนไดดําเนินการตามขอรองเรียนจนไดขอยุติแลวแจงผลการ
ดําเนินการไปยังผูรองเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวใหสําเนาแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังกลุมกฎหมายและ
คดี  ทราบภายใน  15 วันทําการ นับตั้งแตวันท่ีไดแจงผลการดําเนินการไปยังผูรองเรียน  
         5.5 ใหกลุมกฎหมายและคดี มีหนาท่ีจัดทํารายงานเก่ียวกับขอรองเรียนในรอบ 6 เดือน นับแตวัน
เริ่มตนปงบประมาณ  เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และหนวยงาน
อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ วันท่ี   8   มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

                                                                                         
      (นายรตนภูมิ   โนสุ) 
    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  
 

 

 

http://www.chiangmaiarea1.go.th/

