คูมือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

คํานํา
คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนของกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยคูมือการปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดําเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหขอ
รองเรียนของผูรับบริการไดขอยุติ มีความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจมากที่สุด

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

1

สถานที่ตั้ง

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
 วิธีและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต สพป.เชียงใหม เขต 1
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552
 กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551

คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กลุมกฎหมายและคดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีจองประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพดวยความ
รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และเปนการสรางความรู ความเขาใจแกเกี่ยวกับการดําเนินการในการบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียน ตลอดจนรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือการไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจง
ใหทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 ขึ้น

ที่ตั้งของกลุม กฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ที่ตั้ง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 อาคารอํานวยการกลาง
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ชั้น 4 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50300

ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน
กลุมกฎหมายและคดี โดยมีนิติกร เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องรองเรียนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดังโครงสรางขอบขายภารกิจงานของ กลุมบริหารงานบุคคลสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานบุคคลดังนี้
กลุมบริหารงานบุคคล
(1) งานธุรการ
-งานรับหนังสือราชการ
-งานสงหนังสือราชการ
-งานจัดทําหนังสือราชการ

-2-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. เขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน/
รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

-3คําจํากัดความ

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ขาราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชน
ทั่วไป
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน” หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตนเอง/ติดตามทางโทรศัพท/โทรสาร/E-mail/ไปรษณีย

-4แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
1. รองเรียนทาง E-mail
law.cmarea1@gmail.com

2.รองเรียนโดยสงหนังสือทางไปรษณีย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม อาคารอํานวยการ ชั้น 4
ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

รับเรื่องรองเรียน
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

3.รองเรียนทางโทรศัพท
0 5311 2333

แจงผลใหผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(15 วัน)

4.รองเรียนทางโทรสาร
0 5311 2677
5. รองเรียนดวยตนเอง

ยุติ
ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน
ทราบ

ไมยุติ
ไมยุติ นําเสนอ กศจ.เชียงใหม
พิจารณาขอรองเรียน

สพป.เชียงใหม เขต 1
ดําเนินการตาม มติ กศจ.เชียงใหม

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกข
ทราบ

-5การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย
มีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน/รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา

รองเรียนดวยตนเอง
ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ผานตู
แสดงความคิดเห็น

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนผาน E-Mail ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
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

หมายเหตุ

การบันทึกขอรองเรียน
1.กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอของผู
รองเรียน เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
2.ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอรองเรียน

-6การรับ และพิจารณาเรื่องรองเรียน
ละเอียด

1) เจาหนาที่ตองอานหนังสือรองเรียนและตรวจสอบขอมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการรองเรียนโดย

2)สรุปประเด็นการรองเรียน โดยยอเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา หากเรื่องรองเรียนมีประเด็นเกี่ยวของกับ
กฎหมายใหระบุตัวบทกฎหมายเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
3)หนังสือที่สงถึงหนวยงาน หากมีความเห็นหรือขอสังเกตเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเอาใจ
ใสของหนวยงานก็ควรใสความเห็นหรือขอสังเกตนั้นๆ ดวย
4)เรื่องรองเรียนกลาวโทษ ควรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของคุมครองความปลอดภัยใหแกผูรองเรียนและ
พยานที่เกี่ยวของ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2541 และประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน
5)เรื่องรองเรียกกลาวโทษ แจงเบาะแสการกระทําความผิด หรือผูมีอิทธิพลซึ่งนาจะเปนอันตรายตอผู
รอง ควรปกปดชื่อและที่อยูของผูรองกอนถายสําเนาคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของแตหากเปนการกลาวหาในเรื่องที่เปน
ภัยรายแรงและนาจะเปนอันตรายตอผูรองเปนอยางมาก ก็ไมควรสงสําเนาคํารองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ แตควรใชวิธีคัด
ยอคํารองแลวพิมพขึ้นใหมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประทับตรา “ลับ” ในเอกสารทุกแผน
6)เมื่ออานคํารองแลวตองประเมินดวยวาเรื่องนาเชื่อเพียงใด หากผูรองแจงหมายเลขโทรศัพทมาดวย
ควรสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูรองโดยขอใหยืนยันวา ผูรองไดรองเรียนจริง เพราะบางครั้งอาจมีการแอบอางชื่อเปนผู
รอง วิธีการสอบถามไมควรบอกเรื่องหรือประเด็นการรองเรียนกอนควรถามวา ทานไดสงเรื่องรองเรียนมาจริงหรือไม ใน
ลักษณะใดหากผูรองปฏิเสธก็จะชี้แจงวา โทรศัพทมาเพื่อตรวจสอบขอมูลเบื้องตนแลวรีบจบการสนทนา
หลักเกณฑวิธีการตอบสนองขอรองเรียนและการแจงผูรองเรียนทราบ
1.กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
2.ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การใชวาจาไม
สุภาพ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่กริยา มารยาทไมสุภาพ ไมเหมาะสม การอํานวยความสะดวกตางๆ เปนตน จัดทํา
บันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3.ขอรองเรียนที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ใหดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป
4. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป

-7การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน 30 วันทําการ
เพื่อเจาหนาที่ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
1. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
2. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จัดการขอรองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป
มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน ใหกลุมกฎหมายและคดี ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ

ภาคผนวก

วิธีและขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

…………………………………………………….
ขั้นตอนการดําเนินการเรื่องรองเรียน : 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 รองเรียนดวยตนเองที่ สพป.เชียงใหม เขต 1
2. ตรวจสอบหนังสือรองเรียน ผูที่เกี่ยวของ ระเบียบกฎหมาย
3. ดําเนินการ
3.1 แจงผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง
3.2 แจงผูบังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และ/หรือ
3.3 แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ/หรือ
3.4 พิจารณาดําเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร
4. พิจารณาคําชี้แจง/รายงานการสืบสวน/การดําเนินการของผูบังคับบัญชา ตามขอ 3.1 – 3.3
4.1 กรณีมีมูลความผิดทางวินัย
4.1.1 ไมอยูในอํานาจหนาที่แจงผูมีอํานาจ ตามมาตรา 53 ผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
4.1.2 อยูในอํานาจหนาที่ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
4.2 ไมมีมูลความผิดทางวินัย
4.2.1 ดําเนินการตรวจสอบคําชี้แจง พยานหลักฐาน รายงานผูบังคับบัญชา
4.2.2 พิจารณายุติเรื่อง
- กรณียุติเรื่องแจงผูรองเรียนทราบ
- กรณีไมยุติเรื่อง นําเสนอ กศจ.เชียงใหม พิจารณาขอรองเรียน
4.2.3 ดําเนินการอื่นตามมติ กศจ.เชียงใหม
5. เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ รายงานผลใหผูบริหาร/แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ปงบประมาณ 2563
-------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการ
เรื่องรองทุกข พ.ศ.2552 ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชน ตองมุงใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน และกําหนดใหผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือสวนราชการหรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข มีสิทธิ
เสนอคํารองทุกขตอสวนราชการที่เกี่ยวของได นั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและใหการปฏิบัติงานของสวนราชการสามารถใหบริหารประชาชน
ไดอยางเสมอภาค สามารถแกไขและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน ดวยความรวดเร็ว เปนธรรม มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบกฎหมาย และประชาชนไดรับความพึงพอใจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงกําหนดมาตรการจัดการเรื่องรองเรียน ใหเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต”
2. บทนิยามในประกาศนี้
“ขอรองเรียน” หมายความถึง เรื่องรองเรียน หรือเรื่องที่มีการกลาวหาวาเจาหนาที่ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 กระทําการทุจริต ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
และการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
“ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัตินั้น เปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย
“ผูรองเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจาหนาที่ภาครัฐ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มาติดตอยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล หรือ ผูที่ไดรับความเดือน
รอนหรือเสียหายจากการกระทําตามที่รองเรียน
/เจาหนาที่...

-2“เจาหนาที่” หมายความถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีชื่อเรียก
อยางอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
“ชองทางการรับเรื่องรองเรียน” หมายความถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน
ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท ทางโทรสาร ทางกลองรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต
3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทําความผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิดสมควร
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
3.2 ขอรองเรียนตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
3.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเกี่ยวของกับการกระทําดังกลาว
3.2.4 คําขอของผูรองเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปที่เกิดเหตุรองเรียน
3.2.7 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถามี)
เปนตน
3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
3.4 กรณีที่มีผูรองเรียนดวยวาจาหรือทางโทรศัพท ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสอบถามและบันทึก
ขอมูลดังกลาวใหครบถวน หรือแจงผูรองเรียนทําเปนหนังสือสงมายัง กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
3.5 ขอมูลสวนบุคคลของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนตองจัดเก็บเปนความลับ
3.6 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
3.6.1 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2
4. ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
4.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
/4.2 ทางโทรศัพท...

-34.2 ทางโทรศัพท 0 5311 233 ตอ 503 โทรสาร 0 5311 2677
4.3 ทาง e-mail : law.cmarea1@gmail.com
4.4 ทางเว็ปไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 :
www.chiangmaiarea1.go.th
5. การดําเนินงาน ติดตาม และรายงาน
5.1 เมื่อ กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ไดรับขอรองเรียนจากผูรองเรียนแลว ใหพิจารณาจําแนกเรื่องสงไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียนเพื่อดําเนินการภายใน 3 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียนและแจงการดําเนินการเบื้องตนใหผูถูกรองเรียนหรือผูที่เกี่ยวของทราบแลวแต
กรณี
5.2 กรณีหนวยงานที่ถูกรองเรียนไดรับขอรองเรียนโดยตรงจากผูรองเรียน ใหหนวยงานที่ถูก
รองเรียนสําเนาแจงเรื่องรองเรียนดังกลาว ไปยังกลุมกฎหมายและคดี ทราบภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับ
เรื่องอรองเรียนดังกลาวนั้น
5.3 ใหหนวยงานที่ถูกรองเรียนรีบดําเนินการตามขอรองเรียน จนกวาจะไดขอยุติและใหกลุม
กฎหมายและคดี เรงรัดและติดตามขอรองเรียนที่อยูในการดําเนินการของหนวยงานที่ถูกรองเรียนอยางตอเนื่อง จนไดขอ
ยุติ
5.4 เมื่อหนวยงานที่ถูกรองเรียนไดดําเนินการตามขอรองเรียนจนไดขอยุติแลวแจงผลการ
ดําเนินการไปยังผูรองเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวใหสําเนาแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังกลุมกฎหมายและ
คดี ทราบภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดแจงผลการดําเนินการไปยังผูรองเรียน
5.5 ใหกลุมกฎหมายและคดี มีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับขอรองเรียนในรอบ 6 เดือน นับแตวัน
เริ่มตนปงบประมาณ เพื่อเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

