ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
----------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินโครงกำร สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่น และมีนโยบำยให้มี
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อทรำบถึงสถำนะระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนว่ำมีกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมอยู่ ในระดับ ใด สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 เล็ งเห็ นว่ำ เพื่อให้
กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับโครงกำรดังกล่ำว และตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทย
ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่ำวสำรและกำรร้องเรียน
มำตรำ 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำ
อันรวดเร็ว
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 7 กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
มำตรำ 38 เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อจำกประชำชน หรือจำกส่วนรำชกำรด้วยกัน
เกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบคำถำมหรือ
แจ้งกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วันหรือภำยในกำหนดเวลำที่กำหนดไว้
มำตรำ 41 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
รำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร ให้เป็นหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำดำเนินกำรให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทรำบ
ผลกำรดำเนินกำรด้ว ย ทั้งนี้ อำจแจ้งให้ ทรำบผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรด้วยก็ได้
ในกรณีกำรแจ้งผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดง
ควำมคิดเห็น
1. วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายนี้
1) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ได้มีกำรปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อให้กำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่
และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก
หรือผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ เพื่อขอรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร
4) เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน
และวิธีพิจำรณำเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน
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-22. หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน
ต้องเป็นบุ คคลใดที่ทรำบเรื่องรองเรียนร้องทุกข์หรือสงสัยโดยสุ จริต ไมวำตนเองจะไดรับ
ควำมเดือดร้อนเสียหำยหรือไมก็ตำมวำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 6 กระทำกำรทุจริต หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือฝ่ำฝืนจริยธรรมของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ท่ำนสำมำรถแจงเรื่องรองเรียน ร้องทุกข์ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 สงเสริมใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตน หรือ ใหขอมูลหลักฐำนที่ชัดเจนมำกพอเกี่ยวกับ
กำรประพฤติผิดของผูถูกรองเรียน รวมถึงควรแจงขอมูลในกำรติดตอเพื่อเปนชองทำงในกำรสื่อสำรกับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ดวย
3. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเองที่ งำนวินัยและนิติกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล หรือทีห่ ้องผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
ที่อยู่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
2) จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่งถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ที่อยู่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้ำเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
3) กล่องรับเรื่องร้องเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ชั้น 1
ที่อยู่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้ำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
4) โทรศัพท์หมำยเลข 038 517280 , 038 511363 ต่อ 1 และโทรสำร 038 517279
4. วิธีการยื่นคาร้องทุกข์ร้องเรียน
1) แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน
2) ใช้ถ้อยคำหรือข้อควำมที่สุภำพ และต้องมี
- วัน เดือน ปี
- ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นำมสกุล/สังกัด)
- เรื่องที่ร้องเรียน เข้ำลักษณะทุจริต ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
- รำยละเอียดกำรร้องเรียน
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ดำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถดำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้
- ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
3) ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงำน
4) กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั้น ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้เพื่อยืนยันว่ำมีตัวตนจริง
ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพื่อกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมเสียหำย
5) ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 2 นั้น ให้ยุติเรื่อง
และเก็บเป็นฐำนข้อมูล
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-36) ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้
- ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียดแห่งพฤติกำรณ์
และปรำกฏพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ 2 นั้น จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง
- ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีคำพิพำกษำหรือคำสั่ง
ถึงที่สุดแล้ว
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
- ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล
- ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอื่นได้ดำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผล
กำรพิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่ำงเช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ป.ป.ช.), สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
- เรื่องที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 ได้ดำเนินกำรในเรื่องวินัย กำรลงโทษ
และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยำน
หลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระสำคัญเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพำะกรณี
5. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนจริง
จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์
2) คำร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือกำรชี้ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
6. การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กำรพิจำรณำในกำรกำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติ
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือว่ำ
เป็นควำมลับทำงรำชกำร กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย
- กรณีมีกำรระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำน
กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้
- เรื่องที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ
- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงำน
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ
ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง
ประกำศ ณ วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
(นำยกิตติศักดิ์ ชำญอักษร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน........................................................................................อำยุ......................ปี
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อำชีพ..................................................
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ท.ี่ ............หมู่บ้ำน.....................................ถนน..............................................................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์................................................E-Mail………………………..……….…………….
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)........................................................................................................................
ข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................................................
รำยละเอียด (พร้อมระบุพยำนหลักฐำน).............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
..............................................................................................................................................................................
ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ-สกุล).........................................................................................................…
หน่วยงำน..................................................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................................
สถำนที่ติดต่อกลับ............................................................................................................................................ ....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
***
1. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมำยเลขโทรศัพท์ E-Mail สถำนที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นควำมลับ
เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
2. ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับควำมคุ้มครองที่เหมำะสมจำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
3. กำรนำควำมเท็จมำร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำยอำจเป็นควำมผิดฐำน
แจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
4. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร

