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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ
กลุ่มกฎหมายและคดี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ได้จดั ทำแนวปฏิบตั ิกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบฉบับนี้ข้นึ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำร
จัดกำร ข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน และเกิดควำมเป็ นธรรมแก่
ทุกฝ่ ำย
โดยแนวปฏิบตั ดิ งั กล่ำวได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน วิธกี ำรร้องเรียน ขัน้ ตอนหรือ
วิธีก ำรในกำรจัดกำร
ข้อ เรื่อ งร้อ งเรีย น และระยะเวลำในกำรจัด กำรเรื่อ งร้อ งเรีย นไว้อ ย่ ำง
ละเอียดและชัดเจน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึก ษำนครสวรรค์ หวัง เป็ นอย่ ำ งยิ่ง ว่ ำ แนว
ปฏิบตั กิ ำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผปู้ ฏิบตั งิ ำนและ
ผู้รบั บริก ำร
ไม่ ม ำกก็น้ อ ย หำกมีข้อ เสนอแนะประกำรใด โปรดแจ้ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ทรำบเพื่อจักได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิม่ เติมให้มคี วำมถูกต้องครบถ้วน
มำกยิง่ ขึน้

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์
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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒
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แนวปฏิ บตั ิ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ กลุ่มกฎหมำยและ
คดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ริ ำชกำร มุ่ งให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชำชนโดยยึดประชำชนเป็ นศูนย์กลำง
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็ นอยู่ท่ดี ีของประชำชน เกิด
ผลสัมฤทธิต่์ องำนบริกำรที่มปี ระสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มขี นั ้ ตอนปฏิบตั ิงำน
เกินควำมจำเป็ น
มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รบั กำรอำนวยควำม
สะดวกและได้รบั กำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
เพือ่ ให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็ นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ ์ ยุตธิ รรม ควบคู่กบั กำร
พัฒนำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินกำรแก้ไขปั ญ หำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ด้วยควำมรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่ำงเป็ นรูปธรรม และเป็ นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือกำร
ไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรมจำกกำรปฏิบตั งิ ำนของเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครสวรรค์ จึงได้จดั ทำคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนฉบับนี้ขน้ึ เพื่อแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำร ขัน้ ตอนกำร
จัดกำรเรื่อ งร้อ งเรียน กำรทุ จริต และประพฤติมิชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึก ษำ
นครสวรรค์ ขึน้
2. ผู้รบั ผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
กลุ่ มกฎหมำยและคดี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำนครสวรรค์ มีนิติกร
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบของสำนักงำนเขต
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พืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดีทไ่ี ด้กำหนดไว้
ใน
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
(ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2561 ที่ก ำหนดให้เพิ่ม “กลุ่ ม กฎหมำยและคดี” ในส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ โดยให้ปฏิบตั งิ ำน
ขึน้ ตรงกับผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ และมีอำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวนิ ยั และรักษำวินัย
(ข) ดำเนินกำรสืบสวนเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินกำรสอบสวนเกีย่ วกับวินยั และกำรตรวจพิจำรณำวินยั
(ง) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินกำรเกีย่ วกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(ช) ดำเนินกำรเกีย่ วกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่นื ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์วจิ ยั จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพือ่ พัฒนำงำนกฎหมำย
และงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือ ที่
ได้รบั มอบหมำย
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนจัด กำรข้อ ร้อ งเรีย นกำรทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบของ
สำนัก งำน เขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึกษำนครสวรรค์ มีขนั ้ ตอน กระบวนกำร และแนวทำงในกำร
ปฏิบตั งิ ำนเป็ นมำตรฐำน เดียวกัน
3.๒ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
จัดกำร
ข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. คำจำกัดควำม
“ผูร้ บั บริกำร” หมำยถึง ผูท้ ม่ี ำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทัวไป
่
“ผู้มสี ่วนได้เสีย” หมำยถึง ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ ทำงบวกและทำงลบ ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้อ ม จำกกำรด ำเนิ น กำรของส่ว นรำชกำร เช่ น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็ก นั ก เรีย น ครู ผู้บ ริห ำร
สถำนศึกษำ ผูป้ กครอง และประชำชนทัวไป
่
“กำรจัดกำรข้อร้อ งเรียน” มีค วำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่อ งข้อ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย/ กำรสอบถำม หรือกำรร้องขอข้อมูล
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“ผูร้ ้องเรียน” หมำยถึงประชำชนทัวไป/
่ ผู้มสี ่วนได้เสียที่มำติดต่อรำชกำร ผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ค รอบคลุมกำรร้องเรียน/ ร้องทุกข์/ กำรให้ข้อเสนอแนะ/ กำรให้ข้อคิดเห็น/
กำรชมเชย/ กำรร้องขอข้อมูล
“ช่อ งทำงกำรรับข้อร้องเรียน” หมำยถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ ติดต่อทำงโทรศัพท์/ โทรสำร/E-mail/ ไปรษณีย/์ เว็บไชต์ของหน่วยงำน
5. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
กำรร้อ งเรียนหน่ ว ยงำนสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึก ษำนครสวรรค์
กำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน และเอกสำรหลักฐำนทีผ่ รู้ บั บริกำรต้องใช้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
5.1 กำรร้ อ งเรี ย นทำงโทรศั พ ท์ หมำยเลข 0-5622-8846 ต่ อ 127 หรือ โทรสำร
หมำยเลข 0-5622-0231
5.2 กำรร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองเป็ นหนั ง สื อ หรื อ ร้ อ งเรีย นด้ ว ยวำจำ โดยตรงต่ อ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ หรือรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์
5.3 กำรร้องเรียนทำงไปรษณี ย์ โดยระบุหน้ ำซอง ดังนี้
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์
105/30 หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
5.4 กำรร้องเรียนต่อหน่ วยงำนอื่นๆ
1. กำรร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
2. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน (สพฐ.)
3. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
4. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
5. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
6. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(ป.ป.ช.)
7. กำรร้องเรียนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
(ป.ป.ท.)
5.5 กำรร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ www.sawan.obec.go.th
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แผนผังขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำรเรื่อง
ขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียน
ร้องเรียนเป็ นหนังสือ
ร้องเรียนด้วย

วำจำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ดำเนิ นกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยกำรรับ
หนังสือ
กลุ่มกฎหมำย
ฯพิ จำรณำ

ผอ.สพม.นครสวรรค์
ดำเนิ นกำร
สืบสวน
ข้อเท็จจริ ง
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สั ่งยุติ
เรื่อง

กรณี มีมูล
วิ นัยไม่ร้ำยแรง

วิ นัยร้ำยแรง

ลงโทษ
รำยงำน

วิ นัยไม่ร้ำยแรง
ผอ.สพม.ตัง้
คณะกรรมกำร
สอบสวนดำเนิ นกำร
สอบสวนวิ นัยไม่
ร้ำยแรง

รำยงำน สพม.

ผอ.สถำนศึกษำ.ตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน
วิ นัยไม่ร้ำยแรง

ออกคำสัง่

กรณี มีมูล

นครสวรรค์

ให้ผ้มู ีอำนำจตำม
ม.53 ตัง้ กรรมกำร
สอบสวนวิ นัย
อย่ำงร้ำยแรง

สังยุ
่ ติเรื่อง

วิ นัยร้ำยแรง
ผู้มีอำนำจตำม ม.53
ตัง้ กรรมกำร
สอบสวนวิ นัยอย่ำง
ร้ำยแรง

ออกคำสังลงโทษ
่

ออกคำสัง่
ลงโทษ

สพม.
นครสวรรค์

รำยงำน
กศจ.นครสวรรค์
แจ้งผลกำรพิ จำรณำให้ผ้รู ้อง
ทรำบ

6. ระยะเวลำกำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบจำกช่องทำงต่ำง
ๆ
ชอบ

ดำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ทีม่ เี ข้ำมำยังหน่วยงำน จำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีขอ้ ปฏิบตั ติ ำมทีก่ ำหนด ดังนี้

ช่องทำง

ควำมถี่
ในกำร
ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ดำเนิ นกำร
รับข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพื่อประสำน

หมำย
เหตุ
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หำทำงแก้ไขปัญหำ

ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองเป็ นหนั ง สื อ หรื อ
ร้องเรียน ด้วยวำจำโดยตรงต่อผู้อำนวยกำร
สำนัก งำน
เขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์

ทุกครัง้ ทีม่ กี ำร
ร้องเรียน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำน E-Mail ของสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนเป็ นหนังสือมำทำงไปรษณีย์

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 056-228846
ต่อ 127

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนทำงโทรสำร 056-221230

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของสำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

7. กำรบันทึกข้อร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
7.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ -นำมสกุล ทีอ่ ยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ตดิ ต่อของผูร้ อ้ งเรียน เรื่องร้องเรียน และสถำนทีเ่ กิดเหตุ
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7.๒ ทุกช่องทำงทีม่ กี ำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำทีต่ อ้ งบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน
8. กำรรับและพิ จำรณำเรื่องร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
8.๑ เจ้ำหน้ำทีต่ ้องอ่ำนหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทัง้ เอกสำรประกอบกำร
ร้องเรียน โดยละเอียด
8.๒ สรุป ประเด็น กำรร้อ งเรีย นโดยย่อ เพื่อ เสนอผู้บังคับ บัญ ชำ หำกเรื่อ งร้อ งเรียนมี
ประเด็นเกีย่ วข้องกับกฎหมำยให้ระบุตวั บทกฎหมำยเสนอผูบ้ งั คับบัญชำเพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
8.๓ หนังสือทีส่ ่งถึงหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็ น
กำรเพิม่ ประสิทธิภำพหรือกำรเอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนัน้ ๆ ด้วย
8.๔ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องคุ้มครองควำมปลอดภัย
ให้แ ก่ ผู้ร้อ งเรียนและพยำนที่เกี่ยวข้อ ง ตำมมติค ณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ และประทับตรำ “ลับ ” ใน
เอกสำรทุกแผ่น
8.๕ เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด หรือผู้มี อทิ ธิพลซึ่งน่ ำจะ
เป็ นอันตรำยต่อผูร้ อ้ ง ควรปกปิ ดชื่อและทีอ่ ยู่ของผูร้ อ้ งก่อนถ่ำยสำเนำคำร้ องให้หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องแต่
หำกเป็ นกำรกล่ำวหำ ในเรื่องทีเ่ ป็ นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็ นอันตรำยต่อผู้รอ้ งเป็ นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่ง
สำเนำค ำร้อ ง ให้ห น่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วธิ ีค ดั ย่อค ำร้อ งแล้วพิมพ์ข้นึ ใหม่ส่งให้หน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องและประทับตรำ “ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น
8.๖ เมื่อ อ่ ำนค ำร้อ งแล้ว ต้อ งประเมิน ด้ว ยว่ำ เรื่อ งน่ ำเชื่อ ถือ เพีย งใด หำกผู้ร้อ งแจ้ง
หมำยเลขโทรศัพท์ มำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยนื ยันว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรียน
จริง เพรำะบำงครัง้ อำจมี กำรแอบอ้ำงชื่อผูอ้ ่นื เป็ นผูร้ อ้ ง วิธกี ำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำร
ร้องเรียนก่อนควรถำมว่ำ ท่ำนได้สง่ เรื่องร้องเรียนมำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผูร้ อ้ งปฏิเสธก็จะชีแ้ จง
ว่ำ โทรศัพท์มำเพือ่ ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นแล้วรีบจบกำรสนทนำ
9. หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรตอบสนองข้ อ ร้ อ งเรี ย นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และกำรแจ้ ง ผู้
ร้องเรียนทรำบ
9.๑ กรณีเป็ นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผูค้ รอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ อ้ งขอได้ทนั ที
9.๒ ข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นควำมรับ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำนครสวรรค์ ให้ดำเนินกำรประสำนหน่ วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ควำมรวดเร็ว
และถูกต้องในกำรแก้ไขปั ญหำต่อไป
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9.๓ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่ วยงำน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียน
ควำมไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำทีจ่ ดั ทำบันทึกข้อควำมเพื่อเสนอผูบ้ ริหำรพิจำรณำสังกำร
่
ไปยัง หน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ดำเนินกำรตรวจสอบ และแจ้งผูร้ อ้ งเรียนทรำบต่อไป
๑0. กำรติ ดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนกำรทุจริ ตและประพฤติ มิชอบ
ให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๓๐ วันทำกำร เพื่อ
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะได้ แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทรำบต่อไป
๑1. กำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรให้ผ้บู ริ หำรทรำบ
๑1.๑ ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ให้ผบู้ ริหำรทรำบทุกเดือน
๑1.๒ ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิน้ ปี งบประมำณ เพื่อนำมำวิเครำะห์
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนในภำพรวมของหน่ วยงำน เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กรต่อไป
๑2. มำตรฐำนงำน
๑2.๑ ดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต ให้แ ล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
๑2.๒ กรณี ได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้กลุ่ ม
กฎหมำย
และคดี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ ดำเนินกำรตรวจสอบ
และพิจำรณำส่งเรื่อง
ให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตและประพฤติมชิ อบให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๓๐ วัน ทำกำร
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ภำคผนวก
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

