คู่มือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

กลุม่ กฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ส่งผลให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของตนเอง และสามารถนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งกาหนดให้
ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ และเกิด ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อภาครัฐ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษา
นครราชสีมา เขต ๗ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประโยชน์สาหรับ หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
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แนวทางการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
๑. ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน จึงแลเห็นแล้วว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกาหนดให้
กลุ่มกฎหมาย และคดีทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในหน้าที่ โดยมิชอบ
ของบุคลากรใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการลด
ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยจะเป็นเครื่องมือในแง่ของการป้องปรามยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทา
ผิด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ บุ คลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนว
ทางการ ดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให้ มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกให้สามารถ
เข้าใจและใช้ ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
๒.๔ เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สามารถเข้าใจ และมีความเชื่อมั่น
ในการบริห ารงานของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ สามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๒.๕ เพื่อให้ผู้บริหารกากับ ติดตาม การดาเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และวิธี
พิจารณา เรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน
๓. ขอบเขตการดาเนินงาน
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ สาหรับเจ้าหน้าที่ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมถึง ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต ๗ ตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวจนเสร็จสิ้น กระบวนการ

๔. คาจากัดความ
การร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อมูลซึ่งสามารถนาไปเป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดี ใน
กรณีที่มี การกระทาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใช้เงินไม่ถูกต้อง การใช้อานาจโดยมิชอบ
เพื่อ ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด เรื่องร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ร้องเรียนเมื่อพบการกระทาผิดต่าง ๆ ดังนี้
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
- การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- การทุจริตต่อหน้าที่
- การใช้อานาจในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น
- การใช้ทรัพย์สิน หรือสิ่งอานวยความสะดวกใด ๆ ของหน่วยงาน โดยมิได้รับอนุญาต
-การไม่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุแห่งการขัดแย้ง
-การเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานโดยมิได้รับอนุญาต
-การเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆจะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ ร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ที่แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย
การใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง การคอร์รับชัน ต่อกลุ่มกฎหมายและ
คดีเพื่อให้มีการสืบสวน สอบสวนหา ข้อเท็จจริง หรือนามาใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
พยาน หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง จะมาให้ ห รื อ ได้ ใ ห้ ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ พนั ก งานผู้ มี อ านาจสื บ สวน
พนักงานผู้มีอานาจ สอบสวน พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดี หรือศาล
ผู้กล่าวหา หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้กระทาการอันเป็นมูลที่จะ
นาไปสู่การ ถอดถอนจากตาแหน่ง การดาเนินคดี หรือการดาเนินการทางวินัยตามที่ได้บัญญัติไว้ และให้
หมายความรวมถึง ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาดังกล่าวด้วย
การทุจริต หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารมีเจตนากระทาโดยการฉ้อฉล หลอกลวง
ปกปิดข้อมูล หรือใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควร ได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น

- การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือ
หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
-การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น - การกระทาอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่ง หน้าที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ
๑)การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation)
๒) การติดสินบนและการคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption)
๓) การตกแต่งรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud)
๔) การทาสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Fraud)
๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime)
๖) การฟอกเงิน (Money Laundering)
๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud)
๕. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๕๙ บั ญ ญั ติ ใ ห้ บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เ สนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวมเร็ว
๕.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘
๕.๓ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๕.๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๕.๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕.๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณี
ลูกจ้างประจา)

๕.๙. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕.๑๐. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (กรณีพนักงาน
ราชการ)
๕.๑๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔
๕.๑๒ หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๔๑ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวน
เรื่องราว ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
๖. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน
๖.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ จะถือว่าข้อมูลของผู้
ร้องเรียนและ พยานทั้งหมดเป็นความลับที่สุด และจะเปิดเผยเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่ อง
ร้องเรียนเท่านั้น โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต ๗ ดาเนินการเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและพยาน
ทั้งหมด โดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน และช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง เช่น ที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นใดที่จะบ่งชี้ไปถึงตัวบุคคลได้ จะถูกบันทึกและปกปิดเป็นความลับสูงสุด
๖.๓ เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ ที่แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนหรือให้ ถ้อยคาในฐานะผู้ร้องเรียนหรือพยานจะได้รับความคุ้มครองและปกปิดเป็นความลับสูงสุด
๗. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๗.๑.๑ ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล หรือที่อยู่
ของผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
๗.๑.๒ วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๗.๑.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานอย่างชัดเจน
เพียงพอที่ สามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวนได้
๗.๑.๔ ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
๗.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง
ข่าวที่ เสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๗.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล
และเก็บเป็น หลักฐาน
๗.๕ ต้องไม่เป็นคาร้องเรียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๗.๕.๑ คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐาน
พยาน แวดล้อมที่ชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสานัก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการ
เฉพาะเรื่อง
๗.๕.๒ คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่
ศาลได้มีคา พิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๗.๕.๓ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวไม่ ดาเนินการหรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๗.๕.๔ คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่ อบุคคล
ด้วยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี

๘.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

กลุ่มกฎหมายและคดี รับเรื่องร้องเรียน (๑ วันทาการ)

กลุม่ กฎหมายและคดี คัดแยก วิเคราะห์เนือ้ หาเรือ่ งร้องเรียน /เบาะแส
โดยทาหนังสือไปยังผูบ้ ริหารทีเ่ กี่ยวข้องตามลาดับ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดี ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบ และส่งผลการสืบสวนกลับ

กลุม่ กฎหมายและคดี พิจารณา

กรณีทุจริต (มีมลู )
หรือไม่ทุจริตแต่ผิดข้อบังคับฯ วินัยฯ อื่นๆ

ทาหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกกล่าวหา

กรณีไม่มมี ูล (ยุตเิ รื่อง)

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด (ถ้ามี)

ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการ
ตามความเห็น และส่งผลกลับ

ดาเนินการสอบสวนตามข้อบังคับ วินัยและการลงโทษ
(ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่ประธานกรรมการรับทราบคาสั่ง)
กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ความเห็น
ทางวินัย และความรับผิดชอบทาง

ศึกษาธิการจังหวัด วินิจฉัย

ออกคาสั่งลงโทษ (อาจมีการอุทธรณ์คาสั่ง)

บันทึกสรุปผลการดาเนินการ แจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผู้ร้องเรียน

ผอ.สพป.นม. ๗
สิ้นสุดกระบวนการ

ศึกษาธิการจังหวัด

ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์
1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗ เลขที่ 227 หมู่ที่ 21 ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
3. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website : http://www.korat7.go.th/ หรือ Facebook : โคราชเจ็ด เป็นเลิศและ
เป็นหนึ่ง

การร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ประเภทที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประเภทที่ 2 การทุจริตมิชอบ
ประเภทที่ 3 ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ประเภทที่ 4 ถูกกลั่นแกล้ง
ประเภทที่ 5 เรื่องอื่นๆ กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สาหรับการติดต่อ
กลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่
ประสงค์จ ะให้ติดต่อกลั บ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้ อร้องเรียนก็ไม่จาเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนา /
ร้องเรียน

