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ขั้นตอนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ของหน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียน

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ร้อง และวิเคราะห์เรื่องเพื่อแยกประเภทภายใน ๑ วัน
นิติกรเป็นผู้รับผิดชอบ

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ รับทราบและมอบกลุ่มกฎหมายและคดี
ดาเนินการ ภายใน ๑ วัน

กลุ่มกฎหมายและคดีกาเนินการตรวจสอบ/สืบสวนข้อเท็จจริง
บันทึกรายงานผลการดาเนินการ ภายใน ๑๕ วันทาการ

ประชุมสรุปผลการดาเนินการและรายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็น ภายใน ๑ วัน
กรณียุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ ภายใน ๑ วัน

กรณียังไม่ยุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
เป็นระยะ กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

