แนวปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ของ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน

จัดทำโดย กลุม่ กฎหมำยและคดี

คำนำ
กำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงำนของรัฐได้ทรำบว่ำ
กำรบริหำรรำชกำรมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด ดังนั้น กำรดำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของหน่ว ยงำนในสัง กัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
จึงจำเป็นต้องมีรำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะทำกำรร้องเรียน รำยละเอียด ขั้นตอน หรือวิธีกำรในกำรจัดกำร
ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ และระยะเวลำดำเนินกำร เพื่อให้ กำรปฏิบัติง ำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
อีกทั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปฏิบัติง ำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 มีควำมมุ่งหวังที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ภำพลักษณ์ที่ดีของสำนักงำนโดยจะพิจำรณำจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจนได้ข้อยุติ ให้มีควำม
รวดเร็วและมี ประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของผู้รับ บริกำรเท่ำที่จ ะเป็นไปได้นั้ น
คู่มือกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดเป็นมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
โดยผู้จัดท ำหวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ ำ คู่มื อเล่มนี้จะเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำ หน้ำที่และ
สร้ำงควำมเข้ำใจในวิธีกำรบริหำรจัดกำรต่อข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 แก่ผู้ขอรับบริกำร ต่อไป
ผู้จัดทำ
กลุ่มกฎหมำยและคดี

สำรบัญ
เรือ่ ง

หน้ำ

1. วัตถุประสงค์
2. คำจำกัดควำม
3. หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
4. ช่องทำงรับเรือ่ งร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย
และระยะเวลำกำรรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ประสำนหำทำงแก้ไข
/ส่วนงำนผูร้ บั ผิดชอบ
5. กำรบันทึกข้อร้องเรียน
6. ขัน้ ตอนวิธกี ำรดำเนินกำร
6.1 กรณีขอ้ ร้องเรียน
6.2 กรณีขอ้ คิดเห็น
6.3 กรณีคำชมเชย
แบบฟอร์มกำรร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย
ภำคผนวก
แผนผังขัน้ ตอนกระบวนกำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียน
/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย (Work Flow)

1
1
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3

-----------------------
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3
4
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5
6
7
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กำรดำเนินกำรต่อเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 เป็นหน่วยงำนที่กำกับ ดูแล สนับสนุนส่งเสริม
และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กรและบุคคลต่ำงๆ ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับให้เป็นไปตำม
นโยบำย และได้มำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 จึงเสมือนหน่วยอำนวย
ควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนจัดกำรศึกษำอื่นๆ ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว มีควำมเป็นอิสระ
สำมำรถให้ บริ กำรทำงกำรศึ กษำได้ อย่ ำงทั่ วถึ ง มีคุ ณภำพและเป็ นธรรม ซึ่งมี โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนเป็ น 10 กลุ่ ม
และมีสถำนศึกษำ จำนวน 130 โรงเรียน จึงเป็นหน่วยงำนที่มีขนำดใหญ่ ซึ่งมีโอกำสที่จะได้รับข้อร้องเรียน ดังนั้น
จึงได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ซึ่งสอดรับกับตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
2. เพื่อให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สำมำรถเข้ำใจ และมีควำมเชื่อมั่นในกำร
บริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ว่ำ สำมำรถปฏิบัติง ำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2. คำจำกัดควำม
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้ปฏิบัติงำน หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ที่ปฏิบัติงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ข้อร้องเรียน หมำยถึง คำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน
ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนหรือสร้ำงไม่เป็นธรรมให้กับผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนอำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ อำทิ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน
ควำมบกพร่องในกำรปฏิบัติงำน ควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ควำมไม่โปร่งใส โดยข้อร้องเรียนต้องบ่งชี้ว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีพฤติกรรมแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่นอย่ำงไร เป็นต้น
ข้อคิดเห็น หมำยถึง ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4 โดยผู้ให้ควำมเห็นมีควำมมุ่งหมำยที่จะให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน
และของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ให้ดีขึ้น
โดยไม่ได้มุ่งหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ดำเนินกำรใดๆ กับผู้ปฏิบัติงำน

-2คำชมเชย

หมำยถึง คำยกย่อง คำสรรเสริญ คำขอบคุณ หรือคำขอบใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน

ผู้แจ้ง

หมำยถึง ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชำชนทั่วไปผู้แจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อคิดเห็น หรือ
คำชมเชยกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4

ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
เจ้ำหน้ำทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนและรับผิดชอบจัดกำรเรือ่ งร้องเรียน
หมำยถึง กลุ่มกฎหมำยและคดี ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
3. หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย มีผู้รับผิดชอบและหน้ำที่ ดังนี้
1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 มีหน้ำที่กำกับดูแล บังคับบัญชำ
ผู้ปฏิบัติงำน และมอบนโยบำยกำรปฏิบัติง ำน ตลอดจนเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติผลกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
2) ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี มีหน้ำที่กำกับดูแล กลั่นกรองและเสนอเรื่องเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชยต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
3) ผู้ปฏิบัติงำนกลุ่มกฎหมำยและคดี ที่ได้รับมอบหมำยมีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกระบวนกำรตำม
คู่มือนี้
4) ผู้ปฏิบัติงำนมีหน้ำที่ชี้แจงข้อเท็จจริง ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-34. ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย และระยะเวลำกำรรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อประสำนหำทำงแก้ไข
ช่องทำงกำรรับเรือ่ งร้องเรียน
/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย
แจ้งด้วยตนเอง
ที่กลุ่มกฎหมำยและคดี ซึ่งเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ของ สพป.เชียงรำย เขต 4
โทรศัพท์
หมำยเลข 053-795431 ต่อ 107
หนังสือ
ที่อยู่ สพป.เชีย งรำย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ที่ 20 ต.
เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย 57160 (เรื่องร้องเรียน)
ร้องเรียนผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอื่น
ในช่องทำงออนไลน์
ผ่ำนทำง Website ของ สพป.เชียงรำย เขต ๔
( http://www.cri4.go.th ) ในช่องทำงกำรร้องเรียน

ระยะเวลำดำเนินกำร
เพือ่ ประสำนหำทำงแก้ไข
ภำยใน 1 วันทำกำร

ส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ

ภำยใน 1 วันทำกำร

กลุ่มกฎหมำยและคดี

ภำยใน 1 วันทำกำร
(นับจำกสำรบรรณกลำง
ลงเลขรับ)
ภำยใน 1 วันทำกำร
(นับจำกสำรบรรณกลำง
ลงเลขรับ)
ภำยใน 1 วันทำกำร

5. กำรบันทึกข้อร้องเรียน
5.1 ทุกช่องทำงที่มีกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ที่รับเรื่องร้องเรียน จะจำแนกประเภทของเรื่อง
และตรวจสอบควำมถูกต้องลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน
5.2 กำรบั น ทึ ก ข้ อร้ อ งเรี ยน จะต้ องสอบถำมข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น เช่ น กำรสอบถำม ชื่ อ -นำมสกุ ล
ตำแหน่ง หมำยเลขบัตรประชำชน ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ เพื่อเป็นกำรยืนยันควำมถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์กำรแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน
6. ขั้นตอนกำรพิจำรณำดำเนินกำร
6.1 กรณีข้อร้องเรียน
1. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบวิเครำะห์เรื่องร้องเรียน และเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนไปยังผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4 พิจำรณำ
กรณีอำจเสนอให้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนในเรื่องนั้นๆ โดยมี แนวปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 พิจำรณำคุณสมบัติของบุคลำกร เพื่อกำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำร
เรื่องร้องเรียน ในกำรดำเนินกำรร่วมกับข้ำรำชกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
1.2 กำหนดหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียน
1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนทรำบ

-42. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 แจ้งผลกำรรับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบในชั้นต้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2..1 ข้อร้องเรียนระดับ 1 สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ทันที หรือกรณีเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถมำตอบปัญหำได้ หรือติดรำชกำร
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้ประสำนเจ้ำของเรื่องโดยตรง
และจะตอบกลับภำยใน 3 วันทำกำร
2.2 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
เสนอผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 เพื่อพิจำรณำ และแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทรำบ
ภำยใน 5-15 วันทำกำร
2.3 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
มีควำมเห็นเสนอ ต่อ ผอ.กลุ่ม และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 ซึ่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบ
ข้อกฎหมำย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกิน 15 วัน
ทำกำร
3. ประสำน กำกับ ติดตำม เรื่องร้องเรียน และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในเวลำ 30 วัน กรณีหำกดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด อำจขอขยำยระยะเวลำได้
ครำวละ 30 วัน
4. แสวงหำแนวทำงแก้ไขเพื่อยุติเรื่องร้องเรียน
5. สรุป เรื่ องร้ องเรี ยนและเสนอให้ ผู้บัง คับ บัญ ชำทรำบ และเสนอแนวทำงเพื่อ ดำเนิ นกำรกั บเรื่อ ง
ร้องเรียน
6. รำยงำนผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องเรียนทรำบ และหำกเป็นกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกหน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนอื่นๆ ก็จะรำยงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
ระดับข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรจำแนกระดับควำมสำคัญของเรือ่ งร้องเรียนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ประเภท

นิยำม

1

2

3

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
คำชมเชย กำรสอบถำม
กำรร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนที่ผู้รับเรื่องและ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแก้ไข
ได้เอง

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
เดือดร้อน แต่ติดต่อมำเพื่อ
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น
กำรสอบถำมและกำรร้อง
ขอข้อมูล

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
แต่สำมำรถแก้ไขได้
โดยเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน

ข้อร้องเรียนที่เจ้ำหน้ำที่
ไม่สำมำรถแก้ไขได้ เช่น วินัย
/ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน
ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้โดย
เร่งด่วน และมอบหมำยเรื่อง
ให้นิติกร หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนนั้น

-5ระดับ
ตัวอย่ำง

เวลำในกำร
จัดกำรข้อ
ร้องเรียน
ผูร้ ับผิดชอบ

1
กำรสอบถำมข้อมูล
กำรขอถ่ำยสำเนำเอกสำร

ภำยใน 3 วันทำกำร

2
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรบริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่
- กำรร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
กำรกรอกข้อมูลผิดพลำด
ตั้งแต่ 4 - 15 วันทำกำร

3
-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมผิดวินัยเจ้ำหน้ำที่
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตเงินอุดหนุนต่ำงๆ
เกินกว่ำ 15 วันทำกำร

กลุ่มกฎหมำยและคดี

6.2 กรณีข้อคิดเห็น
1. ในกรณีมีข้อมูลครบถ้วน โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย
เขต 4 สั่งรับเรื่องไว้พิจำรณำ และให้ผู้ปฏิบัติงำนหรือกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จ จริง พร้อมส่งเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มกฎหมำยและคดี (ภำยใน 30 วัน)
2. เมื่อกลุ่มกฎหมำยและคดี ได้รับกำรชี้แจงและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็จะสรุปเรื่องเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 (1-3 วัน) โดยสำมำรถพิจำรณำได้เป็นกรณี
ดังนี้
2.1) กรณีมีเหตุตำมข้อคิดเห็น ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4 สั่งแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน(ภำยใน 30 วัน)และแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบ
2.2) กรณีไม่มีเหตุตำมข้อคิดเห็น ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 4 สั่งยุติกำรพิจำรณำ และแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบ(ภำยใน 7 วัน)
2.3) กรณีอื่นตำมที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
ตำมสมควร
3. ผู้ปฏิบัติงำน และส่วนงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติง ำนตำมข้อสั่งกำรของ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 และแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบ
6.3 กรณีคำชมเชย
1. กรณีมีข้อมูลครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่รับคำชมเชยไว้และรำยงำนต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4 เพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภำยใน 1 วัน
------------------------

-6แบบฟอร์ม
กำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ/ร้องเรียนเรือ่ งทัว่ ไป/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
วันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. ......................
ด้วย ข้ำพเจ้ำ ...................................................................................................................................
ตำแหน่ง .............................................. สังกัด ...........................................................................................................
หมำยเลขบัตรประชำชน ............................................................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่ .............. หมู่ที่ .............. ถนน ................ ตำบล ......................... อำเภอ ...........................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ........................... หมำยเลขโทรศัพท์ .....................................................
มี
 ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
 ข้อเสนอแนะ
 คำชมเชย
เรื่อง .............................................................................................................................................................
ข้อควำม.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 มีเอกสำรแนบ จำนวน ............. แผ่น
(ลงชื่อ) ..........................................................
(............................................................)
ผู้แจ้ง
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..........................................................
(............................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน
ควำมเห็น ผอ.สพป.เชียงรำย เขต 4
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

-๗แผนผังขัน้ ตอนกระบวนกำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ/ร้องเรียนเรือ่ งทัว่ ไป/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย (Work Flow)
ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 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

ภายใน 1 วัน

ผ่าน Website ของ สพป.เชียงรำย เขต 4

ผ่านต้ นสังกัด
หรื อหน่วยงานอื่น

( http://www.cri4.go.th )
ในช่องทำงกำรร้องเรียน

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

