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คู่มือ

แนวทางปฏิบัตใิ นการจัดการ
เรื่อง ร้องเรียน- ร้องทุกข์

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

คานา
ด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนาไปสู่
เสถียรภาพ และประโยชน์สุข โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดกฎหมาย และเสนอข้อคิดเห็น คาติ ชม ได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดย
ภาครัฐมี หน้าที่ต้องดาเนิน การช่วยเหลื อประชาชน ผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้ว ยความเสมอภาค
โปร่งใส และเป็นธรรม
กลุ่ มกฎหมายและคดี ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาขอนแก่ น
เขต 3 มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานราชการในสังกัด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีการบริหารจัดการได้เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี การสื่อสาร และเครื อข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุด กลุ่มกฎหมายและคดี จึงได้จัดทาคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น เพื่อให้ประชาชน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่สนใจได้รับทราบและ
เข้าใจในการดาเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพิ่มขึ้น

กลุ่มกฎหมายและคดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ความเป็นมา

1

วัตถุประสงค์

1

ขอบเขต

1

คาจากัดความ

2

ความรับผิดชอบ

2

ผังกระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3

การติดตามผลการพิจารณาจากสถานศึกษา/ผู้ร้อง

11

การรายงานผลการพิจารณาของสถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

12

รวบรวมสถิติผู้มาใช้บริการ

12

ภาคผนวก
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทางโทรศัพท์)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

1

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ความเป็นมา
กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ปกครองเด็กนักเรียน นักเรียน หรือประชาชนขอให้ช่วยเหลือ
สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ ยากเดือดร้อนต่างๆ อาทิ การไม่ได้รับการบริการที่ดีจาก
หน่วยงานของรัฐ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
การได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกลุ่ม
กฎหมายและคดี ในการดาเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายและคดี ในการดาเนินการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่ อ ให้ ป ระชาชน หรื อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา หรื อ
หน่วยงานผู้ต้องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
4. เพื่อเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

2. ขอบเขต
คู่มือ นี้ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานตามกระบวนงานรับ เรื่อ งราวร้อ งเรี ยน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ หน่วยงานที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ร้องขอความช่วยเหลือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ในการบริหารงาน
ภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3 ได้ แ บ่ ง งานออกเป็ น 3
กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1.1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องมาร้องด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์
1.2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นจดหมาย/หนังสือ
1.3 การรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มคน
1.4 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์
2. กระบวนการจัดทารายงานผลการดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
3. ระบบติดตามรายงานผลการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

2
3. คาจัดกัดความ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องร้องทุกข์ ร้องขอความ
ช่วยเหลือ
ผู้ร้อง หมายถึง ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่ส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องมาด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หมายถึง ผู้ร้อง
มาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นจดหมายหรือหนังสือ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราว
ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือโทรสาร หรือมาเขียนคาร้องและยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง
การรับ เรื่อ งราวร้องทุก ข์จ ากกลุ่ม คน หมายถึง ผู้ ร้องรวมตัว กันเป็นหมู่คณะ
เดิ น ทางมายั ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3 เพื่ อ ยื่ น เรื่ อ งราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ร้องส่งเรื่องราวร้องทุกข์ทาง
เว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (www.kkn3.go.th)
บั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ ง หมายถึ ง เอกสารราชการที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จั ดทาขึ้น เพื่ อเสนอผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในการพิจารณาเรื่องที่ประชาชน หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สรุปประเด็นสาคัญ ข้อพิจารณา และข้อเสนอ
เอกสาร หมายถึง บันทึกสรุปเรื่องแนบด้วยเรื่องที่ประชาชน หรือข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

4. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและคดี หรือบุคคลที่ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มอบหมาย

5. ผังกระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1.) กระบวนการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
1.1 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ ผู้ร้องมาด้วยตนเอง/รับเรื่อง ทางโทรศัพท์

พบผู้ร้อง/รับฟัง
ประเด็นการร้องเรียน

พูดคุย ซักถาม

วิเคราะห์ประเด็น
การร้องเรียน

ให้คาปรึกษา

รายงานผู้บงั คับบัญชา
รายละเอียดงาน
1. ได้รับการติดต่อจากผู้ร้อง โดยผู้ร้องแจ้งเรื่องราว
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ท างโทรศั พ ท์ หรื อ ผู้ ร้ อ งมา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง
2. สอบถามเรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ รั บ ฟั ง
ประเด็นปัญหา
3. วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ แล้ ว ให้
ค าแนะน าเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

มาตรฐานคุณภาพของงาน

- รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้องที่มา
ยื่นหนังสือด้วยตนเองทุกครั้งตามขั้นตอน
- รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ให้
คาแนะนารับ ฟังปัญหาทุกครั้งที่มีโ ทรศัพท์
ร้องเรียนเข้ามา
- แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ

3

4
1.2 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือต่อผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่เป็น จดหมาย/หนังสือ

รับเรื่องร้องทุกข์

จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และทา
ความเห็น

เสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ดาเนินการตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

จัดทาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้นถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

1. รั บเรื่องราวร้องทุกข์จ ากงานสารบรรณ หรือ
จากหัวหน้ากลุ่มรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่ง
มีการลงทะเบียนรับเรื่อง

- เรื่องราวร้องทุกข์มีการลงทะเบียนรับตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สาร
บรรณ พ.ศ.2526

2. หากเป็นเรื่องต่อเนื่อง ต้องค้นหาเรื่องเดิมแนบ

มีเรื่องเดิมแนบ (ถ้ามี)

3. พิจารณาเรื่อง โดวิเคราะห์ในประเด็น ดังนี้
3.1 เรื่องอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ้าไม่ใช่
ส่งเรื่องคืนงานสารบรรณ
3.2 พิจารณาดาเนินการเฉพาะเรื่องที่มีผู้ร้อง
แสดงตนชัดเจน มีเนื้อหา หลักฐานปรากฏ สภาวะ
แวดล้อมที่ชัดแจ้ง

- เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ มี เ นื้ อ หาชั ด เจน
ตรวจสอบได้ มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน กรณี
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก
นายกรัฐ มนตรี ที่ นร 014.33 /ว 6812 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

4. จั ด ท าบั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งพร้ อ มเสนอ
ข้อพิจารณาและข้อเสนอเพื่อการพิจารณาสั่ง
การ

- จั ด ท า บั น ทึ ก ส รุ ป เ รื่ อ ง แ ล ะ เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 3 วันทาการ
- เนื้ อ หาที่ ส รุ ป มีค วามกระชับ ครอบคลุ ม
ถูกต้อง
- เอกสารมี ค วามสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว นและ
ถูกต้อง

5. ดาเนินการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา

- เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ภายใน 2 วันทาการ

6. จั ด ท าหนั งสื อ ประทับ ตราแจ้ ง ผลการ
พิจารณาเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบ

- หนั ง สื อ ประทั บ ตรารู ป แบบตามระเบี ย บ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2562 และมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง
- จัดทาหนังสือประทับตราแจ้งผู้ร้อง ภายใน
7 วัน นับจากวันที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

7. จัดเก็บสาเนาหนังสือประทับตรา
ใส่แฟ้ม เอกสาร

- จัด เก็ บส าเนาหนัง สื อ ใส่ แ ฟ้ม เอกสาร
ภายใน 2 วันทาการ
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1.3 รับเรือ่ งราวร้องเรียน ร้องทุกข์จากกลุม่ คน (Mob) กรณีไม่ยนื่ เอกสาร

กลุ่มคนขอเข้าพบ
ผอ.สพป.ขอนแก่น
เขต 3
สอบถามประเด็นเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์
- ประสานผูบ้ ังคับบัญชาเพือ่ ทราบ
- ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

จัดทารายงานสรุป
ประเด็นเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และทา
ความเห็น

เสนอรายงาน ผอ.
สพป.ขอนแก่น เขต 3
ดาเนินการตามที่ผบู้ ังคับบัญชาสัง่ การ

จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เบื้องต้นถึงหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง (ถ้ามี)

จัดเก็บเอกสาร
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กรณียื่นเอกสาร

รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง ทาความเห็นรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น

ดาเนินการตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

จัดทาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาเบื้องต้น
จัดเก็บเอกสาร
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ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

1. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย/ เจ้าหน้าที่ สพป.ขก.3 ว่ามีกลุ่มคน
ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ ผอ.
สพป.ขก.3
2. เจ้าหน้าที่ประสาน สอบถามข้อมูลประเด็น
ร้องเรียนร้องทุกข์จากตัวแทนกลุ่มคน

- รวบรวมประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์
ได้ครบถ้วน

3. ประสานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และประสาน
กลุ่มงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อร่วมรับฟังปัญหาและร่วม
คลี่คลายสถานการณ์

- ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับ
ฟังประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องเรียนได้
ถูกต้อง

4. สอบถามจากตัวแทนกลุ่มคนมีความประสงค์จะยื่น
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือไม่
4.1. กรณียื่นเอกสาร
4.1.1 นาเรื่องราวร้องทุกข์ลงทะเบียนรับ
ตามระบบงานสารบรรณ
4.1.2 ดาเนินการตามกระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน/ราวร้องทุกข์
4.2 กรณีไม่ยื่นเอกสาร
4.2.1 จัดทารายงานสรุปประเด็นเรื่องราว
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์
4.2.2 เสนอรายงานต่อ
ผอ. สพป.ขก.3 เพื่อทราบ

- เรื่องราวร้องทุกข์มีการลงทะเบียนรับ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งาน สารบรรณ พ.ศ. 2526
- จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 2 วันทาการ
- รวบรวมข้อมูล และสรุปรายงาน
ประเด็นเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ถูกต้องตามความประสงค์ ของผู้
ร้อง
- จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 2 วันทาการ
- จัดเก็บหนังสือ
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1.4 การรับเรือ่ งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ผา่ นทางเว็บไซด์สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 www.kkn3.go.th

รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง ทาความเห็นรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้น

ดาเนินการตามที่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

จัดทาหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาเบื้องต้น

แจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง E-mail

จัดเก็บเอกสาร
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ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

1. เข้าระบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
(www.kkn3.go.th) เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ร้องส่ง
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือไม่

- เข้าระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
(www.kkn3.go.th) เวลาช่วงเช้าของทุกวัน
ทาการ

2. พิจารณาเนื้อหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

- เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์มีเนื้อหาชัดเจน
ตรวจสอบได้มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนกรณี
เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 014.33 /ว 6812 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548

3. สั่งพิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์ออกทางเครื่องพิมพ์

- ภายใน 1 วันทาการ

4. นาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อ
ลงทะเบียนรับตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

- ภายใน 1 วันทาการ

5. ดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

- ภายใน 2 วันทาการ

11
6. การติดตามผลการพิจารณาจากสถานศึกษา/ผูร้ ้อง
เมื่อครบกาหนดเวลา (15 หรือ 30 วัน) หากสถานศึกษายังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ จะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ
ดังนี้
เตือนครั้งที่ 1 ภายหลัง 15 วัน หากสถานศึกษายังไม่รายงาน
เตือนครั้งที่ 2 ภายหลัง 30 วัน หากสถานศึกษายังไม่รายงาน
เตือนครั้ง ที่ 3 ภายหลัง 30 วันถัดไป จะมีหนังสือด่วนที่สุดเร่งรัดให้สถานศึกษารีบ
พิจ ารณาด าเนิ น การ/เชิ ญ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องมาประชุ ม ร่ ว มกั นโดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3 หรื อ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่กากับดูแลกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เป็นประธานการประชุม

7. การรายงานผลการพิจารณาของสถานศึกษา/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
- เมื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสร็จสิ้น และได้
รายงานผลการพิจารณามายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งสื บ ค้ น ต้ น เรื่ อ งมาแนบ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า ผลการพิ จ ารณาของ
สถานศึกษาได้ชี้แจงครบถ้วนในทุกประเด็น ที่ร้องเรียนหรือไม่ หากมีข้อสงสัย /ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ต้องประสานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
- ต้องสรุปสาระสาคัญของรายงานพร้อมเสนอความเห็นเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อทราบ/ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง/เพื่อยุติ
เรื่อง แล้วแต่กรณี
- กรณีสถานศึกษาได้รายงานผลการพิจารณามายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 แต่มิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ เจ้าหน้าที่
ต้องจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาที่เป็นเจ้าของเรื่อง/ผู้ร้องทราบด้วย
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8. สรุปรายงานผลการปฏิบตั งิ านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จั ด ท าสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรีย นเป็ นรายไตรมาส ว่ า ด าเนิ น การเรื่ อ ง
ร้องเรียนทั้งหมดกี่เรื่อง ได้ข้อยุติกี่เรื่อง และอยู่ระหว่างการพิจารณากี่เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อานวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อ
ทราบและพิจารณาต่อไป

9. รวบรวมสถิตปิ ระจาปี
หลั ง วั น ที่ 30 กัน ยายน ของทุก ปี จะจาแนกเรื่ องร้อ งเรีย นว่ า มี เรื่ องร้อ งเรีย นมี
จานวนกี่เรื่องและดาเนินการจนได้ข้อยุติกี่เรื่อง พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ
เก็บไว้เป็นสถิติอ้างอิงต่อไป

***หมายเหตุ ช่องทางและวิธีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในหน่วยงาน
(1) ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถร้องด้วยตนเอง ได้ที่ www.kkn33.go.th ในเมนู
หลักไปที่หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” หรือทีก่ ลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
(2) ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์สามารถร้องด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4341
5104, 0 4300 9694
(3) ทาเป็นหนังสือส่งถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ
ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ภาคผนวก

(แบบคาร้อง ๑)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
เขียนที…่ ………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
วันที.่ ........เดือน.......................... พ.ศ. ..........
เรื่อง ..............................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ท.ี่ ..........
ตาบล................................. อาเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................
อาชีพ........................................ตาแหน่ง...................................... ถือบัตร.........................................................
เลขที.่ .................................................. ออกโดย.........................................วันออกบัตร.....................................
บัตรหมดอายุ................................. มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาในเรื่อง
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ....................................................................................................................... จานวน............ชุด
๒) ...................................................................................................................... จานวน............ชุด
๓) ........................................................................................................................ จานวน............ชุด
๔) ........................................................................................................................ จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

(แบบคาร้อง ๒)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)
ทีศ่ ูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
วันที.่ ........เดือน.......................... พ.ศ. .............
เรื่อง ..............................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ท…ี่ ......
ถนน................................ตาบล........................ อาเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์
..................................อาชีพ............................................ตาแหน่ง..................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ เจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่
ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้

ลงชื่อ…………………………………… เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องฯ
(...........................................)
วันที.่ ..............เดือน.........................พ.ศ.............
เวลา...................................................................

(ตอบข้อร้องเรียน 1)
แบบแจ้งการรับเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ ศธ 04027 /...............

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล - ชัยภูมิ
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐
วันที.่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( )
อื่นๆ ........................... ลงวันที่................เดือน.......................... พ.ศ. ............................. เกี่ยวกับ
เรื่อง…………………………………………..……………………………………………….นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว เลขรับที่..............................ลงวันที.่ ...............เดือน.......................... พ.ศ.
............... และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้ว
เห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และได้มอบหมายให้……………………..............................................เบอร์โทรศัพท์
.................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และได้จัดส่งเรื่องให้.....................................................................เบอร์โทรศัพท์
.....................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่าน
สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0
โทรสาร ๐ ๔๓๔๑ ๔๑๐๒

(ตอบข้อร้องเรียน 2)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ ศธ 04027 /...............

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓ ถนนเมืองพล - ชัยภูมิ
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐
วันที.่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ที่ ศธ 04027/............ลงวันที่.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ..................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................... ........
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แจ้งตอบรับการรับ
เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ของท่านตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับแจ้งผลการดาเนินการ
จากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง
โดยสรุปว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบ ยื่นต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ภายใน ...........วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0
โทรสาร ๐ ๔๓๔๑ ๔๑๐๒

คู่มือ
การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

คู่มือ
การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

คานา
กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มี
บทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ ใช้ เป็ นเครื่ องมือ ในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ต
คอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดขึ้นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชนและอานวยความสะดวกต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดีจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้ าที่ โดยได้รวบรวมแนวทางการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล
สถานที่จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

1
1
1
1
2
2
3
4
5
6
6
6

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ตัวอย่างการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทาง Inbox Facebook
คิวอาร์โค้ดการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

คู่มือการปฏิบตั กิ ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
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๑. หลักการและเหตุผล
กลุ่ม กฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มี
บทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับ
แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรีย นการทุจริ ต จากช่องทางการร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กาหนด
ว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รั บการติดต่ อสอบถามเป็ นหนังสือจากประชาชน หรือส่ว นราชการด้ว ยกัน
เกี่ยวกับงานที่ อยู่ ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
คาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึง
เป็ น เรื่ อ งที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 3 จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. สถานที่จัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
3. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
กลุ่มภารกิจอื่นหรือบุคคลอื่น ที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนก่น เขต 3 มอบหมาย
4. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีขั้นตอน/กระบวนการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่ กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลัก ธรรมาภิบาล
(Good Governance)
คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
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5. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เช่น พบเห็นการกระทาอันมิ
ชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือพบเห็น
ความผิด ปกติในการบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลู กจ้างของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ผู้ร้องเรีย น/แจ้ง เบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไป
ในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือพบเห็นความผิ ดปกติในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีสิทธิเสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ ลู กจ้ างของโรงเรี ย นในสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 หรือกลุ่มภารกิจอื่นหรือบุคคลอื่นที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มอบหมาย
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ
การแก้ไข หรือได้ข้อสรุปเพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ในเวลาราชการ
2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0 โทรสาร หมายเลข ๐
๔๓๔๑ ๔๑๐๒
3) ร้ องเรี ย นทางไปรษณี ย์ จ่ า หน้ าซองถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ถนนเมืองพลชัยภูมิ ตาบลลอมคอม อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
4) ร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต
3 www.kkn3.go.th
5) ร้องเรียนผ่าน Facebook สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
6) ร้องเรียนผ่าน คิวอาร์โค้ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
7) ร้ อ งเรี ย นผ่ า นสายตรงถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 9347 4202 0

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
- จดหมายร้องเรียน
- หนังสือร้องเรียนจาก
หน่วยงานอืน่
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์
- ร้องเรียนผ่านสายตรง
อผ.สฟป.ขก.3

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3

-

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
- ร้องเรียนจากเว็บไซด์
www.kkn3.go.th
- ร้องเรียนผ่าน Facebook
- ร้องเรียนผ่าน คิวอาร์โค้ด

ลงทะเบียนรับหนังสือ (ลับ) รับเรือ่ งเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งต่อกลุ่มกฎหมายและคดี/หรือกลุม่ ภารกิจอื่น
หรือบุคคลอื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
เสนอผูบ้ ังคับบัญชาสัง่ การ

การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
- เสนอตามลาดับชั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ดาเนินการแก้ไข
- รายงานผลให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
- แจ้งผูร้ อ้ งเรียนเป็นหนังสือเพือ่ ทราบ (กรณีไม่แล้วเสร็จใน
ครั้งเดียวให้แจ้งครัง้ แรกภายใน 15 วัน)

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
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7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จากช่องทางต่าง ๆ โดย
มีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ระยะเวลาการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๐ ๔๓๔๑ ๕๑๐๔ ต่อ 1๒0

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.kkn3.go.th

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนผ่าน คิวอาร์โค้ด

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

สายตรงผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 0 9347 4202 0

ทุกวันทาการ

ภายใน 1 วันทาการ

ช่องทาง

หมายเหตุ

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
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8. หลักเกณฑ์ในการรับเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้ง
เพียงพอทีส่ ามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
8.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือ
สร้างข่าวที่ เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงเรียน และเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
8.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็น
ข้อมูลและเก็บเป็น ฐานข้อมูล
8.๕ ให้เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุ
พยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาล
ได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่า
หน่วยงานดังกล่าวไม่ ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชา
๔) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน นอกเหนือ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับ
ไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง เฉพาะกรณี

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
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9. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลข ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3
๑0. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอานาจหน้าที่ของโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานนั้น
รายงานผล ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสาเนาให้กลุ่ม
งานที่รับผิดชอบ จานวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป
๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดดาเนินการโดยตรงให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาไตรมาสรายงานให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบ ทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อ ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร
ต่อไป

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

ภาคผนวก

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)
หน่วยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3
(กลุ่มกฎหมายและคดี)
วันที.่ ..........เดือน...........................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ข้าพเจ้า...............................................................อายุ...............ปีอยู่บ้านเลขที่.....................
หมู่ท.ี่ ......... ตาบล......................................อาเภอ.........................................จังหวัด......................................
โทรศัพท์................................... อาชีพ....................................................ตาแหน่ง.............................................
เลขที่บัตรประชาชน.....................................................................ออกโดย.....................................................
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา ขอนแก่น เขต 3 พิ จ ารณาด าเนิ น การตรวจสอบหรื อ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ ง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
๑)...................................................................................................... จานวน............................ชุด
๒)...................................................................................................... จานวน............................ชุด
๓)...................................................................................................... จานวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(..................................................)

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง
Inbox Facebook สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

แจ้งเบาะแสร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ตรงนี่ค่ะ !!!

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางคิวอาร์โค้ด
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

คู่มือ การปฏิบัตกิ ารจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

