ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

กลุม่ กฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

คูม่ ือการดาเนินการ
ต่อเรือ่ งร้องเรียนที่เกีย่ วข้องกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

จัดทำโดย
กลุม่ กฎหมำยและคดี
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบว่า
การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การดาเนินการจัดการข้อร้องเรีย นการ
ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของหน่ว ยงานในสัง กัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จึงจาเป็นต้องมีรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้ การปฏิบัติง านที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อีกทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติง านในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่กาหนดไว้ และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานโดยจะพิจารณาจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจนได้ข้อยุติ ให้มีความ
รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับ บริการเท่าที่จ ะเป็นไปได้นั้ น
คู่มือการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยผู้จัดท าหวังเป็น อย่างยิ่งว่ า คู่มื อเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติง านของเจ้า หน้าที่และ
สร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แก่ผู้ขอรับบริการ ต่อไป
ผู้จัดทำ
กลุ่มกฎหมำยและคดี

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

1. วัตถุประสงค์
2. คาจากัดความ
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4. ช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย
และระยะเวลาการรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ประสานหาทางแก้ไข
/ส่วนงานผูร้ บั ผิดชอบ
5. การบันทึกข้อร้องเรียน
6. ขัน้ ตอนวิธกี ารดาเนินการ
6.1 กรณีขอ้ ร้องเรียน
6.2 กรณีขอ้ คิดเห็น
6.3 กรณีคาชมเชย
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
แผนผังขัน้ ตอนกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย (Work Flow)

1
1
2
3

-----------------------
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การดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล สนับสนุนส่งเสริม
และประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลต่างๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับให้เป็นไปตาม
นโยบาย และได้มาตรฐานการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงเสมือนหน่วยอานวย
ความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาอื่นๆ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว มีความเป็นอิสระ
สามารถให้ บริ การทางการศึ กษาได้ อย่ างทั่ วถึ ง มีคุ ณภาพและเป็ นธรรม ซึ่งมี โครงสร้ างการบริ หารงานเป็ น 10 กลุ่ ม
และมีสถานศึกษา จานวน 130 โรงเรียน จึงเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับข้อร้องเรียน ดังนั้น
จึงได้กาหนดให้มีคู่มือและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ซึ่งสอดรับกับตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สามารถเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในการ
บริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ว่า สามารถปฏิบัติง านให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การสอบถาม การร้องขอข้อมูล
คาชมเชย
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างไม่เป็นธรรมให้กับผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ความไม่
โปร่งใส โดยข้อร้องเรียนต้องบ่งชี้ว่าผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่นอย่างไร เป็นต้น
ข้อคิดเห็น หมายถึง ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยผู้ให้ความเห็นมีความมุ่งหมายที่จะให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ให้ดีขึ้น โดย
ไม่ได้มุ่งหมายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดาเนินการใดๆ กับผู้ปฏิบัติงาน

-2คาชมเชย

หมายถึง คายกย่อง คาสรรเสริญ คาขอบคุณ หรือคาขอบใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้แจ้ง

หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนทั่วไปผู้แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อคิดเห็น หรือ
คาชมเชยการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
เจ้าหน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนและรับผิดชอบจัดการเรือ่ งร้องเรียน
หมายถึง กลุ่มกฎหมายและคดี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย มีผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ดังนี้
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีหน้าที่กากับดูแล บังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการปฏิบัติง าน ตลอดจนเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2) ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีห น้าที่กากับดูแล กลั่นกรองและเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คาชมเชยต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตาม
คู่มือนี้
4) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริง ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือการดาเนินการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-34. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย และระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน
/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย
แจ้งด้วยตนเอง
ที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ของ สพป.เชียงราย เขต 4
โทรศัพท์ หมายเลข 053-795431 ต่อ 107
หนังสือ
ที่อยู่ สพป.เชีย งราย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ที่ 20 ต.
เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 (เรื่องร้องเรียน)
ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานอื่น
ในช่องทางออนไลน์
ผ่านทาง Website ของ สพป.เชียงรำย เขต 4
( http://www.cri4.go.th )
ในช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์

ระยะเวลาดาเนินการ
เพือ่ ประสานหาทางแก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ

ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
(นับจากสารบรรณกลาง
ลงเลขรับ)
ภายใน 1 วันทาการ
(นับจากสารบรรณกลาง
ลงเลขรับ)
ภายใน 1 วันทาการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

5. การบันทึกข้อร้องเรียน
5.1 ทุกช่องทางที่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียน จะจาแนกประเภทของเรื่อง
และตรวจสอบความถูกต้องลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
5.2 การบั น ทึ ก ข้ อร้ อ งเรี ยน จะต้ องสอบถามข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น เช่ น การสอบถาม ชื่ อ -นามสกุ ล
ตาแหน่ง หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สาหรับติดต่อกลับ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์การแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน
6. ขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
6.1 กรณีข้อร้องเรียน
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน และเสนอแนวทางการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนไปยังผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 พิจารณา
กรณีอาจเสนอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ โดยมี แนวปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร เพื่อกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการ
เรื่องร้องเรียน ในการดาเนินการร่วมกับข้าราชการกลุ่มกฎหมายและคดี
1.2 กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน
1.3 มีคาสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนทราบ

-42. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบในชั้นต้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2..1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 สามารถตอบข้อซักถามได้ทันที หรือกรณีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถมาตอบปัญหาได้ หรือติดราชการ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องไว้ประสานเจ้าของเรื่องโดยตรง
และจะตอบกลับภายใน 3 วันทาการ
2.2 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสนอผ่านผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อพิจารณา และแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบ
ภายใน 5-15 วันทาการ
2.3 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
มีความเห็นเสนอ ต่อ ผอ.กลุ่ม และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการจัดการข้อร้องเรียนเกิน 15 วัน
ทาการ
3. ประสาน กากับ ติดตาม เรื่องร้องเรียน และการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน กรณีหากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด อาจขอขยายระยะเวลาได้
คราวละ 30 วัน
4. แสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อยุติเรื่องร้องเรียน
5. สรุป เรื่ องร้องเรี ยนและเสนอให้ ผู้บัง คับ บัญ ชาทราบ และเสนอแนวทางเพื่อ ดาเนิ นการกั บเรื่อ ง
ร้องเรียน
6. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ และหากเป็นกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ก็จะรายงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ระดับข้อร้องเรียน หมายถึง การจาแนกระดับความสาคัญของเรื่องร้องเรียนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ประเภท

นิยาม

1

2

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คา ข้อร้องเรียนที่ผู้รับเรื่องและ
ชมเชย การสอบถาม การร้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ขอข้อมูล
ได้เอง
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพื่อเสนอแนะ
ให้ข้อคิดเห็น การสอบถาม
และการร้อง
ขอข้อมูล

ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
แต่สามารถแก้ไขได้
โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

3
ข้อร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น วินัย
/ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดย
เร่งด่วน และมอบหมายเรื่อง
ให้นิติกร หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนนั้น

-5ระดับ
ตัวอย่าง

เวลาในการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ผูร้ ับผิดชอบ

1
การสอบถามข้อมูล
การขอถ่ายสาเนาเอกสาร

ภายใน 3 วันทาการ

2
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริการของ
เจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การกรอกข้อมูลผิดพลาด
ตั้งแต่ 4 - 15 วันทาการ

3
-การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดวินัยเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตเงินอุดหนุนต่างๆ
เกินกว่า 15 วันทาการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

6.2 กรณีข้อคิดเห็น
1. ในกรณีมีข้อมูลครบถ้วน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 สั่งรับเรื่องไว้พิจารณา และให้ผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มกฎหมายและคดี (ภายใน 30 วัน)
2. เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี ได้รับการชี้แจงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะสรุปเรื่องเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (1-3 วัน) โดยสามารถพิจารณาได้เป็นกรณี
ดังนี้
2.1) กรณีมีเหตุตามข้อคิดเห็น ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 สั่งแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน(ภายใน 30 วัน)และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
2.2) กรณีไม่มีเหตุตามข้อคิดเห็น ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 สั่งยุติการพิจารณา และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ(ภายใน 7 วัน)
2.3) กรณีอื่นตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตามสมควร
3. ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
6.3 กรณีคาชมเชย
1. กรณีมีข้อมูลครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่รับคาชมเชยไว้และรายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายใน 1 วัน
------------------------

-6แบบฟอร์ม
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ/ร้องเรียนเรือ่ งทัว่ ไป/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. ......................
ด้วย ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................
ตาแหน่ง .............................................. สังกัด ...........................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ .............. ถนน ................ ตาบล ......................... อาเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................
มี
 ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
 ข้อเสนอแนะ
 คาชมเชย
เรื่อง .............................................................................................................................................................
ข้อความ.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 มีเอกสารแนบ จานวน ............. แผ่น
(ลงชื่อ) ..........................................................
(............................................................)
ผู้แจ้ง
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ความเห็น ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

-7แผนผังขัน้ ตอนกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องเรียนเรือ่ งทัว่ ไป/ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย (Work Flow)
ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้แจ้ ง
ด้ วยตนเอง

ภายใน 1 วัน

ลงทะเบียน
โดยเจ้ าหน้ าที่
รับเรื่ องร้ องเรี ยน
ตรวจสอบวิเคราะห์
เรื่ องร้ องเรี ยน
และเสนอแนวทางการ
จัดการเรื่ องร้ องเรี ยน
(ผู้รับผิดชอบ คือ
กลุม่ กฎหมายและคดี)

โทรศัพท์

หนังสือ

ผ่าน Website ของ สพป.เชียงรำย เขต 4

ผ่านต้ นสังกัด
หรื อหน่วยงานอืน่

( http://www.cri4.go.th ) ในช่องทำงกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ภายใน 1 วัน

ภายใน 1 วัน
รายงาน ผอ.กลุม่ กฎหมายและคดี

รายงาน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔
ภายใน 1 วัน

แจ้ งผลการรับเรื่ องร้ องเรี ยนให้
ผู้ร้องเรี ยน/หน่วยงานต้ นสังกัด/
หน่วยงานอื่นทราบในชั ้นต้ น
แจ้ งผลการการพิจารณา
เรื่ องร้ องเรี ยนให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน
/หน่วยงานต้ นสังกัด/หน่วยงานอื่น
ทราบ

ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔
วินิจฉัยและพิจารณา
สั่งการตามระเบียบ
และข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ภายใน 1 วัน

มอบหมายให้ ผ้ รู ับผิดชอบ
จัดการเรื่ องร้ องเรี ยน
ประสานติดตาม
เรื่ องร้ องเรี ยน และรายงาน
ผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
แต่งตังคณะกรรมการ
้
เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
และรายงานผลการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

