
1 
  

 

 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
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ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์ ได้จดัท ำแนวปฏิบตัิกำรจดักำร             

เรื่องร้องเรยีนกำรทุจรติและประพฤติมชิอบฉบบันี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนเกี่ยวกบักำร

จดักำร  ขอ้รอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั  และเกดิควำมเป็นธรรมแก่

ทุกฝ่ำย           โดยแนวปฏบิตัดิงักล่ำวไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิตังิำน วธิกีำรรอ้งเรยีน ขัน้ตอนหรอื

วิธีกำรในกำรจัดกำร            ข้อเรื่องร้องเรียน และระยะเวลำในกำรจดักำรเรื่องร้องเรยีนไว้อย่ำง

ละเอยีดและชดัเจน 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แนว

ปฏบิตักิำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏบิตังิำนและ

ผู้รบับริกำร             ไม่มำกก็น้อย หำกมีข้อเสนอแนะประกำรใด โปรดแจ้งส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์ทรำบเพื่อจกัได้ปรบัปรุงแก้ไขหรอืเพิม่เตมิให้มคีวำมถูกต้องครบถ้วน

มำกยิง่ขึน้  

 

    
 ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์ 
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แนวปฏิบติักำรจดักำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มกฎหมำยและ
คดี 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค ์
 

๑. หลกักำรและเหตุผล  

   พระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖          

ได้ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัริำชกำร มุ่งให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชำชนโดยยดึประชำชนเป็นศูนย์กลำง         

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกดิควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิด

ผลสมัฤทธิต์่องำนบรกิำรที่มปีระสทิธภิำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บรกิำร ไม่มขี ัน้ตอนปฏิบตัิงำน

เกินควำมจ ำเป็น         มีกำรปรบัปรุงภำรกิจให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รบักำรอ ำนวยควำม

สะดวกและไดร้บักำรตอบสนองควำมตอ้งกำร และมกีำรประเมนิผลกำรใหบ้รกิำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

   เพือ่ใหก้ำรบรหิำรระบบรำชกำรเป็นไปดว้ยควำมถูกต้อง บรสิุทธิ ์ยุตธิรรม ควบคู่กบักำร

พฒันำ บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ดว้ยควำมรวดเรว็ประสบผลส ำเรจ็อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ

เกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรในกำรบรหิำรจดักำรเรื่องร้องเรยีน ตลอดจนรบัแจ้งเบำะแสกำรทุจรติ หรอืกำร

ไม่ไดร้บั ควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ

นครสวรรค ์ จงึไดจ้ดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนฉบบันี้ขึน้ เพื่อแจง้ใหท้รำบเกี่ยวกบักระบวนกำร ขัน้ตอนกำร

จดักำรเรื่องร้องเรยีน   กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ

นครสวรรค ์ขึน้  

2. ผู้รบัผิดชอบจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์ มีนิติกร         
เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบของส ำนักงำนเขต
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พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์ ตำมขอบขำ่ยภำรกจิงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดทีีไ่ดก้ ำหนดไว้
ใน           ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรื่องกำรแบ่งสว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
(ฉบับที่ 2)              พ.ศ. 2561  ที่ก ำหนดให้เพิ่ม “กลุ่มกฎหมำยและคดี” ในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ โดยใหป้ฏบิตังิำน           ขึน้ตรงกบัผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และมอี ำนำจ
หน้ำที ่ดงัต่อไปนี้  
   (ก) สง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันำกำรมวีนิยัและรกัษำวนิัย  
   (ข) ด ำเนินกำรสบืสวนเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน  
   (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกีย่วกบัวนิยัและกำรตรวจพจิำรณำวนิยั  
   (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์  
   (จ) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำรอ้งทุกข์  
   (ฉ) ด ำเนินกำรเกีย่วกบัควำมรบัผดิทำงละเมดิของเจำ้หน้ำที่  
   (ช) ด ำเนินกำรเกีย่วกบัคดปีกครอง คดแีพง่ คดอีำญำ และคดอีื่นๆ ของรฐั   
  (ซ) ด ำเนินกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
   (ฌ) ศกึษำ วเิครำะหว์จิยั จดัท ำขอ้มลูและตดิตำมประเมนิผลเพือ่พฒันำงำนกฎหมำย
และงำนคดขีองรฐั  
   (ญ) ปฏบิตังิำนร่วมกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื ที่
ไดร้บัมอบหมำย  
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

  3.๑ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส ำนักงำน  เขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำนครสวรรค์ มีข ัน้ตอน กระบวนกำร และแนวทำงในกำร

ปฏบิตังิำนเป็นมำตรฐำน เดยีวกนั  

  3.๒ เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำร

จดักำร          ขอ้รอ้งเรยีน/ รอ้งทุกข ์ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

4. ค ำจ ำกดัควำม  

  “ผูร้บับรกิำร” หมำยถงึ ผูท้ีม่ำรบับรกิำรจำกสว่นรำชกำรและประชำชนทัว่ไป  

  “ผู้มสี่วนได้เสยี” หมำยถึง ผู้ที่ได้รบัผลกระทบ ทัง้ทำงบวกและทำงลบ ทัง้ทำงตรงและ 

ทำงอ้อม จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหำร

สถำนศกึษำ  ผูป้กครอง และประชำชนทัว่ไป   

  “กำรจดักำรข้อร้องเรยีน” มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจดักำรในเรื่องข้อร้องเรยีน/           

รอ้งทุกข/์ ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คดิเหน็/ ค ำชมเชย/ กำรสอบถำม หรอืกำรรอ้งขอขอ้มลู  
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  “ผูร้้องเรยีน” หมำยถงึประชำชนทัว่ไป/ ผู้มสี่วนได้เสยีที่มำตดิต่อรำชกำร ผ่ำนช่องทำง          

ต่ำง ๆ โดยมวีตัถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรยีน/ ร้องทุกข์/ กำรให้ข้อเสนอแนะ/ กำรให้ข้อคิดเห็น/               

กำรชมเชย/ กำรรอ้งขอขอ้มลู  

  “ช่องทำงกำรรบัข้อร้องเรยีน” หมำยถึง  ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรบัเรื่องร้องเรยีน  

เช่น  ตดิต่อดว้ยตนเอง/ ตดิต่อทำงโทรศพัท/์ โทรสำร/E-mail/ ไปรษณีย/์ เวบ็ไชตข์องหน่วยงำน 

5. ช่องทำงกำรรบัเรื่องร้องเรียน 

  กำรร้องเรียนหน่วยงำนสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค์ 
ก ำหนดช่องทำงกำรรอ้งเรยีน และเอกสำรหลกัฐำนทีผู่ร้บับรกิำรตอ้งใช ้ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

  5.1 กำรร้องเรียนทำงโทรศัพท์หมำยเลข  0-5622-8846 ต่อ 127  หรือโทรสำร
หมำยเลข 0-5622-0231  
  5.2 กำรร้องเรียนด้วยตนเองเป็นหนังสือ หรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์  หรอืรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค ์
  5.3 กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย ์โดยระบุหน้ำซอง ดงัน้ี  
  เรยีน  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์   
      ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค ์
   105/30 หมู่ 10  ต ำบลวดัไทร   อ ำเภอเมอืง  
   จงัหวดันครสวรรค ์    60000   

  5.4 กำรร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืนๆ  

  1. กำรรอ้งเรยีนต่อศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวดันครสวรรค ์ 
  2. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.)  
  3. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.)  
  4. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ  
  5. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชน  
  6. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ
(ป.ป.ช.) 
  7. กำรรอ้งเรยีนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติภำครฐั 
(ป.ป.ท.) 
  5.5 กำรรอ้งเรยีนผ่ำนเวบ็ไซต์  www.sawan.obec.go.th  

 

 

http://www.spmsawan.com/
http://www.spmsawan.com/
http://www.spmsawan.com/
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ร้องเรียนด้วย

วำจำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ด ำเนินกำร 

ผอ.สพม.นครสวรรค์
ด ำเนินกำร 

สืบสวนข้อเทจ็จริง 
สืบสวน

ข้อเทจ็จริง 

กลุ่มกฎหมำย

ฯพิจำรณำ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ร้องเรียนเป็นหนังสือ 

แผนผงัขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรเรื่อง

ร้องเรียน 

กลุ่มอ ำนวยกำรรบั

หนังสือ 
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6. ระยะเวลำกำรรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงต่ำง 

ๆ  

 ด ำเนินกำรรบัและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรทุจรติและประพฤติมิ
ชอบ            ทีม่เีขำ้มำยงัหน่วยงำน จำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติำมทีก่ ำหนด ดงันี้  

 

 

ช่องทำง 

ควำมถ่ี 
ในกำร 

ตรวจสอบ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

รบัข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์เพ่ือประสำน

หมำย

เหตุ 

กรณีมีมูล สัง่ยติุ

เรื่อง 

ผอ.สพม.ตัง้

คณะกรรมกำร

สอบสวนด ำเนินกำร

สอบสวนวินัยไม่

ร้ำยแรง 
สัง่ยุติเร่ือง 

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้อง

ทรำบ 

ออกค ำสัง่ลงโทษ 

วินัยไม่ร้ำยแรง 

กรณีมีมูล 

วินัยร้ำยแรง 

ผู้มีอ ำนำจตำม ม.53 

ตัง้กรรมกำร

สอบสวนวินัยอย่ำง

ร้ำยแรง 

วินัยไม่ร้ำยแรง วินัยร้ำยแรง 

ผอ.สถำนศึกษำ.ตัง้

คณะกรรมกำรสอบสวน

วินัยไม่ร้ำยแรง 

รำยงำน สพม.

นครสวรรค ์ 

ออกค ำสัง่

ลงโทษ 

 

รำยงำน         
กศจ.นครสวรรค ์

ออกค ำสัง่

ลงโทษ 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำม    
ม.53 ตัง้กรรมกำร
สอบสวนวินัย     
อย่ำงร้ำยแรง 

 

รำยงำน   

สพม.

นครสวรรค ์
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หำทำงแก้ไขปัญหำ 

ร้อ งเรียนด้วยตนเองเป็นหนั งสือ  หรือ

รอ้งเรยีน ด้วยวำจำโดยตรงต่อผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำน               เขตพื้นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำนครสวรรค ์

ทุกครัง้ทีม่กีำร

รอ้งเรยีน 

ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 
 

รอ้งเรยีนผ่ำน E-Mail ของส ำนกังำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์ 
ทุกวนั ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 

 

รอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืมำทำงไปรษณีย์ ทุกวนั ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 
 

รอ้งเรยีนทำงโทรศพัท์ 056-228846  
ต่อ 127  

ทุกวนั ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 
 

รอ้งเรยีนทำงโทรสำร 056-221230 ทุกวนั ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 
 

รอ้งเรยีนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ ของส ำนกังำน            

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์ 

ทุกวนั ภำยใน ๑ วนัท ำกำร 
 

 

 

7. กำรบนัทึกข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  7.๑ กรอกแบบฟอรม์บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน โดยมรีำยละเอยีด ชื่อ-นำมสกุล ทีอ่ยู่ หมำยเลข

โทรศพัทต์ดิต่อของผูร้อ้งเรยีน เรื่องรอ้งเรยีน และสถำนทีเ่กดิเหตุ  



10 
  

  7.๒ ทุกช่องทำงทีม่กีำรรอ้งเรยีน เจำ้หน้ำทีต่อ้งบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงสมุดบนัทกึขอ้

รอ้งเรยีน  

8. กำรรบัและพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  8.๑ เจำ้หน้ำทีต่้องอ่ำนหนังสอืรอ้งเรยีนและตรวจสอบขอ้มูลรวมทัง้เอกสำรประกอบกำร

รอ้งเรยีน โดยละเอยีด  

  8.๒ สรุปประเด็นกำรร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียนมี

ประเดน็เกีย่วขอ้งกบักฎหมำยใหร้ะบุตวับทกฎหมำยเสนอผูบ้งัคบับญัชำเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำดว้ย  

  8.๓ หนังสอืทีส่่งถงึหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ หำกมคีวำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตเพื่อเป็น

กำรเพิม่ประสทิธภิำพหรอืกำรเอำใจใสข่องหน่วยงำนกค็วรใสค่วำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตนัน้ ๆ ดว้ย   

  8.๔ เรื่องร้องเรยีนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งคุ้มครองควำมปลอดภัย

ให้แก่ผู้ร้องเรยีนและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๑ และประทับตรำ  “ลับ” ใน

เอกสำรทุกแผ่น   

  8.๕ เรื่องร้องเรยีนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผดิ หรอืผู้มีอทิธพิลซึ่งน่ำจะ

เป็นอนัตรำยต่อผูร้อ้ง ควรปกปิดชื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้งก่อนถ่ำยส ำเนำค ำร้องใหห้น่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งแต่

หำกเป็นกำรกล่ำวหำ ในเรื่องทีเ่ป็นภยัรำ้ยแรงและน่ำจะเป็นอนัตรำยต่อผู้รอ้งเป็นอย่ำงมำก กไ็ม่ควรส่ง

ส ำเนำค ำร้อง  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วธิีคดัย่อค ำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้งและประทบัตรำ “ลบั” ในเอกสำรทุกแผ่น  

  8.๖ เมื่ออ่ำนค ำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้ง

หมำยเลขโทรศพัท์ มำด้วย ควรสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิจำกผู้ร้องโดยขอให้ยนืยนัว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรยีน

จรงิ เพรำะบำงครัง้อำจม ีกำรแอบอำ้งชื่อผูอ้ื่นเป็นผูร้อ้ง วธิกีำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรอืประเดน็กำร

รอ้งเรยีนก่อนควรถำมว่ำ  ท่ำนไดส้ง่เรื่องรอ้งเรยีนมำจรงิหรอืไม่ ในลกัษณะใดหำกผูร้อ้งปฏเิสธกจ็ะชีแ้จง

ว่ำ โทรศพัทม์ำเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้แลว้รบีจบกำรสนทนำ  

9. หลักเกณฑ์วิธีกำรตอบสนองข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรแจ้งผู้

ร้องเรียนทรำบ  

  9.๑  กรณีเป็นกำรขอขอ้มูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผูค้รอบครองเอกสำร เจำ้หน้ำที่             

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหข้อ้มลูแก่ผูร้อ้งขอไดท้นัท ี 

  9.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ

มธัยมศกึษำนครสวรรค์ ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกดิควำมรวดเรว็

และถูกตอ้งในกำรแกไ้ขปัญหำต่อไป  
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  9.๓ ขอ้รอ้งเรยีนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรยีนท ำหนังสอืรอ้งเรยีน              

ควำมไม่โปร่งใสในกำรจดัซื้อจดัจำ้ง ใหเ้จำ้หน้ำทีจ่ดัท ำบนัทกึขอ้ควำมเพื่อเสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำสัง่กำร

ไปยงั หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ เพือ่ด ำเนินกำรตรวจสอบ และแจง้ผูร้อ้งเรยีนทรำบต่อไป  

๑0. กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๓๐ วนัท ำกำร เพื่อ

เจำ้หน้ำทีจ่ะได ้แจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทรำบต่อไป 

๑1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ  

  ๑1.๑ ใหร้วบรวมและรำยงำนสรุปกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน ใหผู้บ้รหิำรทรำบทุกเดอืน  

  ๑1.๒ ใหร้วบรวมรำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีนหลงัจำกสิน้ปีงบประมำณ เพื่อน ำมำวเิครำะห์

กำรจดักำรขอ้ร้องเรยีนในภำพรวมของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรบัปรุงและพฒันำ

องคก์รต่อไป  

๑2. มำตรฐำนงำน  

  ๑2.๑ ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรทุจรติให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด   ๑2.๒ กรณีได้รบัเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกับกำรทุจรติและประพฤติมิชอบให้กลุ่ม
กฎหมำย           และคด ี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำนครสวรรค์  ด ำเนินกำรตรวจสอบ  
และพจิำรณำส่งเรื่อง           ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำขอ้ร้องเรยีนเกี่ยวกบักำร
ทุจรติและประพฤตมิชิอบใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภำยใน ๓๐ วนั ท ำกำร 
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ภำคผนวก 
 

 
ระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี ว่ำด้วยกำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทุกข ์พ.ศ. 2552 

 
 
 


