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แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่



• กรอบแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี



• แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของจังหวัดเชียงใหม่



• แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่

ในการด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทาง                 
ที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เร่ือง มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ จังหวัดเชียงใหม่               
ได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้

ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

http://123.242.165.6/petition/web/


1 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน          
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน   
การทุจริตตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561                       
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
อย่างเคร่งครัด และให้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิด เพราะปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ราชการด้วย 
 สาระส าคัญของมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                       
ในระบบราชการ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี ้
 ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        
ของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา                           
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน                       
ในระหวางน้ีให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ             
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือ ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการ
ตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจน ถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับ
ย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบ
โดยเร็ว และในกรณีที่ เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
ในอัตราก าลังชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการ                    
ตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค า ส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                          
ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยูระหว่างการถูกตรวจสอบ 
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2558 หรือค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 

กรอบแนวทางการปฏิบัติ 



2 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 2 ในกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ สามารถสรุปความผิด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด เพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งน้ี อาจพิจารณาให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันออกราชการไว้ก่อน หรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย
ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที  

 กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ                
ที่ เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาจัดล าดับตาม
ความส าคัญความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ด าเนินการย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหนงที่ในลักษณะเดิม หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

แผนผังการด าเนินการข้ันตอนที่ 1 



3 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ท าให้การปฏิบัติเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหาย 
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้อง
พิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ตามข้อ 1 วรรคสอง
ด้วย 

แผนผังการด าเนนิการขั้นตอนที่ 2  



4 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือ               
ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐาน        
ในการด าเนินการต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนผังการด าเนินการขั้นตอนท่ี 3  



5 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือน
ข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณา
ด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

แผนผังการด าเนินการขั้นตอนท่ี 4  



6 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



7 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

 เมื่อมีผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าที่ท าการลงรับเรื่องในสารระบบ 
แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการท าหนังสือเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อส่งต่อไป
ยังหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนการทุจริต เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป             
(ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งกรรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย และลงโทษ
ทางวินัย) ดังน้ี 
 1. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อมีผู้ร้องยื่นหนังสือร้องเรียนการทุจริต หน่วยงานในจังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จนแล้วเสร็จ 
และเป็นที่ยุติเรื่อง 
  1.1 กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาผ่านช่องทางของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด เจ้าหน้าที่จะบันทึกเรื่องลงในสารระบบ แล้วส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูก
ร้อง เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยในระหว่าง
ด าเนินการจะมีระบบการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ และเมื่อได้ข้อยุติหน่วยงาน                      
ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องจะรายงานผลการด าเนินการกลับมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด                              
เพื่อประมวลผลและน าเสนอผู้มีอ านาจส่ังยุติเรื่อง 
  1.2 กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส่งเข้าทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน                                               
การทุจริตจังหวัด (ศปท.จ. ) เจ้าหน้าที่จะบันทึกเรื่องลงในสารระบบ แล้วส่งต่อ                                  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง เพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ โดยในระหว่างด าเนินการ 
ศปท.จ. จะมีหนังสือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานเป็นระยะ 
  1 .3 กรณี เรื่องร้อง เรียนการทุจริตที่หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่                     
สังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับโดยตรง เจ้าหน้าที่จะท าการบันทึกลงในระบบงาน                    
สารบรรณ แล้วส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
จนเป็นที่ยุติ แล้วแจ้งผู้ร้องทราบ  
 2. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เมื่อมีผู้ร้องยื่นหนังสือ
ร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าที่จะท าการลงรับเร่ืองในสารระบบ จากน้ันจะพิจารณาว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานน้ันด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการด าเนการเป็นระยะจนกว่าจะได้ข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องก็จะรายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ด ารงธรรมทราบ จากน้ันศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดจะประมวลและเสนอผู้มีอ านาจทราบ และพิจารณายุติเรื่อง พร้อมทั้ง
แจ้งผู้ร้องทราบ 

ผังขั้นตอนการด าเนินการ (หน้าถัดไป) 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ของจังหวัดเชียงใหม่ 



8แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน        
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่

การรายงานผลการด าเนินงานกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกดั
กระทรวงมหาดไทยกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแนวทางในการรายงานผล
การด าเนินงานกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยได้แจ้งให้หน่วยงาน ในจังหวัดถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในหนังสือ มท 0226.2/ว 0010 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2562

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
นายอ าเภอทุกอ าเภอทราบและด าเนินการเพื่อให้การายงานผลการด าเนินงานกรณี
กล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว

ผังข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่



9 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน             
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 



10 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 



11 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 



12 แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน         
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 



13 

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการ 
ในจังหวัดเชียงใหม ่

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

http://chiangmai.m-society.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/
http://chiangmai.m-society.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/
http://chiangmai.m-society.go.th/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87/


แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่

14 

https://m.facebook.com/probation.cm/photos/a.102144505695674/132630095980448/?type=3&source=57&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/probation.cm/photos/a.102144505695674/132630095980448/?type=3&source=57&__tn__=EH-R


      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

15 

https://cpd.go.th/sys-corruption.html


      ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ส านักงาน ป.ป.ท. เขต 5 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

แนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน      
การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่ 

16 

https://cpd.go.th/sys-corruption.html
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
https://www.pacc.go.th/index.php/home/contact
http://123.242.165.6/petition/web/
https://chiangmai.moj.go.th/attachments/20220424154801_76048.pdf


 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

โทร. 0 5311 2882 – 3 

โทรสาร. 0 5311 2882 – 3  ต่อ 305 
 

 

 

 

 



 
 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง  ระดับ G   คือเสียชื่อเสียง/อาจเกิดการฟ้องร้อง  

ระดับ H   คือ เรียกร้องค่าเสียหาย  
ระดับ I    คือ เกิดการฟ้องร้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

 
2. การจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน 

  เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำรุงทุกข์  บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง เพื่อเป็นการ
ป้องกันการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี ่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษา
เรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน
จากการร้องเรียน 

3. สถานที่ตั้ง 

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 1  ถนนโชตนา ตำบล
ช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์  0 5311 2882 – 3 โทรสาร  0 5311 
2882 – 3 ต่อ 305 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
5. วัตถุประสงค์   

5.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 

5.2 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่มีขั ้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5.3 เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
ทราบกระบวนการขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน 

5.4 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่กำหนดไว้ 



6. คำจำกัดความ 
“ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไปและประชาชนผู้มารับบริการจากสำนักงานคลัง

จังหวัดเชียงใหม่ 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม จากการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
“การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน / ร้อง

ทุกข์ / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
“การร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มารับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับ

เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / หนั งสือ / จดหมาย /เว็บไซต์ และ
Facebook 

7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

9.1 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของสำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ 

9.2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน 
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการ

ประสานงาน 
9.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามกระบวนการข้อร้องเรียน (เอกสารแนบ) 

10.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก

ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถีใ่นการตรวจ 
สอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้อง

ทุกข์เพื่อประสาน
หาทางแก้ไขปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ 

 
ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ทุกครั้งที่มี 

การร้องเรียน 

 
ภายใน 1 วันทำการ 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
/e-mail สำนักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง 
Facebook / Line 
Twitter และ Instagram 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

 
11.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ - สกุล ที่อยู่          
     หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 

11.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุด  
    บันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
 



 
 

12.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ทราบ 

12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ    
    เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
    ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ 

12.2 หน่วยงานเช่น สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ เป็นต้น จัดทำบันทึก   
    ข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง 

12.3 ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด     
    เชียงใหม่ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความ   
    รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

12.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียน 
     ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอ 
     ผู้บริหารพิจารณา เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

13.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันทำการ เพ่ือดำเนินการแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

14.  การรายงานผลการดำเนนิการให้ผู้รับบริการทราบ 
14.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
14.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะห์  

     การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นแนวทาง 
     ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

15.  มาตรฐานงาน 
การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณี

ได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการเรื่องร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ 
16.  แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
17.  จัดทำโดย 

คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์  0 5311 2882 – 3  
โทรสาร  0 5311 2882 – 3 ต่อ 305 
เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/cmi 
 

https://www.cgd.go.th/cmi


 
           แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
 
     เขียนที่.................................................................  
    วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.....................  
 

เรียน   คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้าพเจ้า ....................................................... ...........................................................................................  

อายุ..................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่..............................บ้าน................. .................................. 

ตำบล..........................................อำเภอ..................................................จงัหวดั.................................................. 

ขอร้องเรียนเรื่อง ................................................................................... .............................................................. 

เนื่องจาก.................................................................................................................... .......................................... 

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้........................ ....................................................................  
............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 

                                     (ลงชื่อ)................................................................ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์  

                                               (                                         ) 

                        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ............................................................  


