คู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมได้
ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะพึงมีต อสังคมและ ประเทศชาติ
มีความมุงหมายที่จะใหขาราชการครูปฏิบัติหนาที่และประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก เยาวชน และสังคม มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ผู้ ร วมงาน ผู้บังคบบัญชาประชาชนและประเทศชาติ จึง ได้ วางขอกําหนดเชิง
พฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการประพฤติปฏิบัติซึ่งอาจกระทบ ตอราชการ ใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษายึดถือและปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหวัตถุประสงคของทางราชการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปโดยเครงครัด ในมาตรา ๙๕ จึงกําหนดให้ ผู้ บังคับ
บัญชามีหนาที่ปองกันมิใหผู้อยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผู้อยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณี
อันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงจัดทําคูมือการรองเรียนขึ้นเพื่อใหเปนชองทางใน
การรองเรียน และจัดการเรื่องรองเรียนใหได้ ขอยุติเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหผู้ พบเห็นการ
กระทําความผิดวินัย ได้ เขาใจกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย และแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป
นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสงผลดีตอผูรับบริการตอไป
กลุมกฎหมายและคดี

คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับเรื่องรองเรียน
วัตถุประสงค
ในการบริหารราชการ การปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติตนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
เจาหนาที่ของรัฐ อาจสงผลใหผู้อื่นได้รับความเดือดรอน เสียหาย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดรอนเสียหาย หรือบุคคลอื่น
สามารถแสดงออกโดยผานกระบวนการรองเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึง จัดทําคู
มือการรองเรียนขึ้นเพื่อใหเปนชองทางในการรองเรียน และจัดการเรื่องรองเรียนใหได้ขอยุติเปนไปดวย ความรวดเร็วมี
ประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งใหผู้พบเห็น การกระทําความผิดวินัย ไดเขาใจกระบวนการขั้นตอนการ ดําเนินการทางวินัย
การสงขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง ทําใหมีมาตรฐานในการรองเรียนไปในแนวทาง
เดียวกัน
หลักเกณฑการรองเรียน
๑. เรื่องรองเรียนตองมีชื่อและที่อยูของผู้รอง (สามารถติดตอกลับผู้เสียหายได้/สามารถตรวจสอบตัวตนได้)
๒. เรื่องที่รองเรียน ตองเปนเรื่องที่ผู้รองได้รับความเดือดรอนหรือผู้ที่พบเห็นการกระทําผิด เนื่องจาก เจาหน
าที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๓. หนังสือรองเรียนตองระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ พอสมควร
๔. ขอเท็จจริงที่ได้ยื่นรองเรียน ตองเปนเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง (หากผู้ใดนําความเท็จมารองเรียน
ทําใหผู้อื่นได้รับความเสียหายผู้นั้นอาจตองรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาวขางตนทุกประการ)

ซึ่ง

เรื่องรองเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๑.ผู้รองเรียนไม่แจงชื่อและที่อยูของผู้รองเรียน
๒.คํารองเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงตอไปได้
๓.คํารองเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเทห หมายเหตุ เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้รองเรียนหรือตรวจสอบตัวตนของผู้
รองไม่ ได้ หรือมีลักษณะเปนบัตรสนเทห อาจรับไวพิจารณาก็ได้ ถาหาระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนขอเท็จจริงตอไปได้และเปนประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
การรับเรื่องรองเรียน
๑.กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(๑) มี วัน เดือน ป
(๒) ชื่อ และที่อยูของผู้รองเรียน
(๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน ได้อยางชัดเจนวาได้รับความเดือดรอน
หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร
(๔) ใชถอยคําสุภาพ

-๒๒.กรณีร องเรียนดวยวาจา เจาหนาที่ตองบันทึกขอมูลตามคํารองและใหผู้ ร องลงลายมือชื่อไวเป็น หลักฐาน
หากผู้รองไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเร่ืองรองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผู้รองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาว
ไวในคํารอง เวนแตกรณีทผี่ ู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เห็นสมควรเพื่อประโย
ชนของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได้
๓.กรณีรองเรียนทางโทรศัพท เจาหนาที่กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ผูรอง
เรียน ที่อยู หมายเลขติดตอกลับ เรื่องรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
๑. ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ที่สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๓๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทรายคํา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐

เลขที่

๒. ส่งหนังสือร้องเรียน/ร้องทุก ข์ ทางไปรษณีย์มาที่สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภู มิ เขต ๒
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทรายคํา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
๓. โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๖-๑๙๓๐
๔. โทรสาร ๐-๔๔๕๖-๑๓๐๓
๕. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์ http:/www.chaiyaphum๒.go.th
การดําเนินการตอเรื่องรองเรียน
๑. เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้ รับเรื่องรองเรียนไม่ว าดวยวาจาหรือเป
นหนังสือ จะตรวจสอบขอเท็จจริงวาผู้ ถูกกลาวหาเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู ใดเปนผู บังคับ
บัญชา หากเปนครูหรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน จะดําเนินการสงเรื่องรองเรียนใหผูอํานวยการโรงเรียน
ดําเนินการสืบสวน สอบสวนตามอํานาจหนาที่ หากผู ร องเรียนเปนผู อํานวยการโรงเรียน หรือขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จะดําเนินการสืบสวน สอบสวนตามอํานาจหนาที่
๒.เมื่อดําเนินการสืบสวนแลวพบวา เรื่องที่รองเรียนไม่มีมูลความจริง ผูมีอํานาจดําเนินการสืบสวน สอบสวน
จะสั่งยุติเรื่อง
๓.เมื่อดําเนินการสืบสวนแลวพบวาเรื่องที่รองเรียนมีมูลความจริง ผู มีอํานาจดําเนินการสืบสวนสอบสวน จะ
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยถาเปนมูลความผิดวินัยไม่รายแรงจะใชเวลาในการดําเนินการสอบสวน ๙๐ วัน
ถาเปนมูลความผิดวินัยรายแรงจะใชเวลาในการดําเนินการสอบสวน ๑๘๐ วัน
๔.หากผลการสอบสวนพิจารณาพบวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จะดําเนินการออกคํา สั่งลงโทษทาง วินัย
หากพบวาพยานหลักฐานไมเพียงพอวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย หรือผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง
๕.รายงานผลการสอบสวนต อผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ดําเนินการหรือพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวรายงาน อ.ก.ศ.จ. พิจารณา
๖.วินัยไมรายแรงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
๗.วินัยอยางรายแรงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยให ก.ค.ศ. พิจารณา
๘.แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
*******************
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ให้ความสําคัญกับการบริหารงานด้วยระบบคุณธรรม
และความโปร่งใส ภายไต้กรอบการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖o ๒๕๖๔) และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่อ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว และเป็นธรรม
สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) จึงเป็นการสมควรจะได้มีการ
กําหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิได้โดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงได้กําหนดแนว
ปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานขึ้นดังนี้
หลักเกณฑ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๑) เพื่อให้ การปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่เป็นไปด้ว ยความสุจริตและโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่งพร้อมหนังสือสํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ การร้องเรียนร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อ -สกุลจริงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ และหมายลขโทรศัพท์
สําหรับติดต่อกลับของผู้ร้อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตนจริงมิใช่การร้องเรียนโดยกลั่นแกล้ง
บุคคลใด และเพื่อประโยชน์ในการตอบกลับแจ้งผลการพิจารณา
กรณีที่เป็ นการร้องเรีย น/ร้ องทุกข์โ ดยไม่ระบุชื่อ -สกุล จริง ของผู้ร้อง จะต้องปรากฎว่ารายละเอียดของ
เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต้อ งมี ค วามขั ด จน และมี พ ยานหลั ก ฐานชั ดเจนเพี ย งพอที่จ ะนํ า สื บ หาข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ
ดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะมีลักษณะบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐนตรี ที่ส่งพร้อมหนังสือสํานัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่รับหรือไม่รับไว้
พิจารณา
(๒) ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ถูกต้องเป็นจริงตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้ าที่ในการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือเพื่อการดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือการกระทํา ใด ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตน
จริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีกรณีการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยกลั่นแกล้งบุคคลใดและเป็น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ส่งพร้อมหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๔๑
(๓) การร้องเรีย น/ร้องทุกข์ที่จะรับพิจารณาได้ เฉพาะกรณีที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อม ที่ปรากฏ
ชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น
/๒ (๔) การร้องเรียน...

-๒(๔) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ใช้คําพูดที่มีลักษณะเป็นการส่อเสียด หยาบคาย ลามก
อนาจารหรือใส่ร้ายผู้อื่นโดยปราศจากมูลความจริง
(๕) เรื่ องที่ อาจนํ ามาร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ต้อ งเป็ น กรณี ผู้ ร้อ งได้ รั บความเดื อดร้ อน หรือ เสี ย หาย อั น
เนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
(๖) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ , ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์, พร้อมทั้งระบุพยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี
(๗) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างตันทุกประการผู้ใดนําความเท็ จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้น
อาจต้องรับผิดตามประมวลหมายอาญ และจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีเป็นข้าราชการ
(๘) ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน
เว้นแต่ การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้เปิดเผย หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งให้เปิดเผยตามกฎหมาย
๒ ข่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ กําหนดซ่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อันเนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในสังกัด แบ่งเป็น ๔ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ดว้ ยตนเอง ที่สํานักงานขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
เลขที่
๓๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทรายคํา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
(๒) ส่งหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มาที่สํานักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภู มิ เขต ๒
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทรายคํา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
(๓) โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๖-๑๙๓๐
(๔) โทรสาร ๐-๔๔๕๖-๑๓๐๓
(๕) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ทางเว็บไซต์ http:/www.chaiyaphum๒.go.th
๓ ผู้มีหน้าที่รับและดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภู มิ เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และดําเนินการตามที่มีการร้องเรียน
๔. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริตหน่วยงานจะปกปิดชื่อที่อยู่
หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดํา เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบั ติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็ บข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของ ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดหรือต่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้มีอํานาจสั่งให้เปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการ้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๑
กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนระบบงานสารบรรณทะเบียนรับ -ส่ง เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
ขั้นตอนที่ ๒
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี รับเรื่องวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทําความเห็นเสนอผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
-กรณีเรื่องร้องเรียนอยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี ทํา บันทึกรายงาน
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน
/๓ หรือหากเป็นกรณี...

-๓หรือหากเป็นกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ยุ่งยากซับซ้อนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวน เมื่อสืบสวน/สอบสวนเสร็จสิ้น กลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย นําเสนอ
ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อพิจารณาสั่งการ หากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ ไม่เห็นด้วย ก็สั่งให้ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบ หากเห็นด้วยก็ให้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-กรณีร้องเรียนอยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการสถานศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดีพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ข้ อกฎหมายและทําความเห็ น เสนอผู้ อํ านวยการสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชั ยภู มิ เขต ๒
พิจารณาสั่งการ มอบหมายให้ ผู้อํานวยการสถานศึกษาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แล้วรายงานให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน หากเป็นกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ยุ่งยากทรัพย์ซับซ้อนอาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ผู้อํานวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/
สอบสวนข้อเท็จจริง รายงานผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ กลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาทําความเห็นเสนอ
ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อพิจารณาสั่งการ ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่
เห็นด้วยก็สั่งให้ดําเนินการชี้แจงหรือสืบสวน/สอบสวนเพิ่มเติมแล้วรายงานให้ทราบ หากเห็นด้วยก็ให้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วรายงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขั้นตอนที่ ๓
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรฐานที่กําหนด/
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๔
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
ขั้นตอนที่ ๕
ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่)
ไม่ยุติเรื่อง กรณีมีมูลแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย วินัยอย่างร้ายและไม่ร้ายแรง)
กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา ๙๐ วัน
กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา ๑๘๐ วัน
ถ้ามีเหตุจําเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และไม่เกิน ๒๔๐ วัน)
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ (กรณีทราบชื่อ/ที่
อยู่)
๖. การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการเสร็จ
สิ้นตามกระบวนการ ด้วยการมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้ร้องได้แจ้งไว้
๗. การกํากับติดตามการดําเนินการ
ให้ กลุ่ม กฎหมายและคดี มีห น้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับจํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับในแต่ล ะ
ปีงบประมาณโดยแบ่งประเภทเป็น
(๑) เรื่องเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
(๒) เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ และผลการดําเนินการตามเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว
/๔ โดยในแต่ละปี...

-๔โดยในแต่ละปีงบประมาณให้รายงานทุก ๆ ๓ เตือน ดังนี้
-รายงานครั้งที่ ๑ การดําเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม รายงานภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี
-รายงานครั้งที่ ๒ การดําเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม รายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี
-รายงานครั้งที่ ๓ การดําเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน รายงานภายไนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี
-รายงานครั้งที่ ๔ การดําเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

แผนผังการปฏิบตั ิงาน
๑.ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๒.วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
บันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพป.ชย.เขต ๒

๓.ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนด

๔.ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรือ่ ง และ
ทําบันทึกเสนอ ผอ.สพป.ชย.เขต ๒
พิจารณา
กรณียุติเรื่อง

กรณีมีมูลที่กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย

แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ดําเนินการเสร็จสิ้น
ตามกระบวนการ (กรณีทที่ ราบที่อยู่)

เข้าสู่กระบวนการดําเนินการทางวินัย

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑.ร้องเรียนทาง E-mail
Cpm๒@chaiyaphum๒.go.th

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒.ร้องเรียนโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์

แจ้งผลให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
(๑๕ วัน)

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐-๔๔๘๖-๑๙๓๐ ถึง ๒
๔.ร้องเรียนทางโทรสาร
๐-๔๔๘๖-๑๓๐๓
๕.ร้องเรียนด้วยตนเอง

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ

ไม่ยุติ นําเสนอ กศจ.ชัยภูมิ
พิจารณาข้อเรียน/ร้องทุกข์

สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
ดําเนินการตาม มติ กศจ. ชัยภูมิ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหาร/แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

รวมระยะเวลา
การดําเนินประมาณ ๓๐ วัน

