ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
เรื่อง มาตรการ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
*****************************
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรหรือ
จำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคำร้องทุกข์ต่อส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้
โดยข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้ กำรจัดกำรเรื่ องรำวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่ วยงำนของรัฐ ที่เป็นรำชกำรส่ วนท้ องถิ่นหรือ
รัฐวิสำหกิจ ให้เป็นไปตำมระเบียบของหน่วยงำนของรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรผู้รับคำร้อง
ทุกข์ออกใบรับคำร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐำน นอกจำกนี้ ข้อ ๒๕ ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับคำร้อง
ทุกข์ต้องตอบแจ้งกำรรับ คำร้องทุกข์ไปยั งผู้ ร้องทุกข์โดยทำงไปรษณี ย์ตำมสถำนที่อยู่ที่ปรำกฏในคำร้องทุกข์ห รือ
กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรกำหนดภำยในสิบห้ำวันทำกำรนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์
นอกจำกนี้ ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎำคม๒๕๕๗
ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีโครงสร้ำงงำนดำรงธรรมขึ้นภำยในหน่วยงำนและมีกำรกำหนด
บุคลำกรผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อทำหน้ำที่แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตำม ระเบียบ และหลักเกณฑ์ โดยได้จัดทำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่อง
ร้องเรียน กำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยกำหนดให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและ
นิติกำร) เป็นศูนย์กลำงในกำรรับข้อร้องเรียน และเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน มีกำรกำหนดช่องทำงกำร
ติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดประเภทและกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน กระบวนกำร
จัดกำรข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดวิธีกำรเก็บรักษำควำมลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ระบบกำรจัดกำร กำร
ติดตำมและประเมินผล ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ กำรจัดทำสถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ประสำนข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงำน ICT กรณีที่ต้องจัดทำหรือดำเนินกำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงำน
๒) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น ผู้กำกับดูแล ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและหรือมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองข้อร้องเรียนของหน่วยงำน
๓) เป็นช่องทำงให้ประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ตรวจสอบ แสดงควำมคิดเห็น
หรือเสนอแนะ ตลอดจนกำรแจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
๔) เพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
๑) ปั ญ หำเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ได้ รั บ กำรตอบสนองแก้ ไขด้ ว ยควำมรวดเร็ ว เป็ น ธรรมมี
ประสิทธิภำพ และเป็นกำรตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทยตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้
รับรองคุ้มครองสิทธิไว้
๒) หน่ ว ยงำนมีกลไกในกำรเฝ้ ำระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปั ญ หำ อัน เกิด จำกกำรปฏิบั ติห น้ ำที่ ของ
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลดีต่อกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองข้อร้องเรียน หมำยควำมว่ำ กำรสืบสวน สอบสวน กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียน กำรให้คำปรึกษำแนะนำ กำรแก้ไขปัญหำ กำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยในส่วนที่
เกี่ยวข้องตำมกรณี หรือกำรแจ้ง กำรให้กำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
ข้อร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต
3 หรือโรงเรียนในสังกัด หรือผู้ที่พบเห็นกำรกระทำ ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรบริหำรงำนของเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัด ทั้งในเรื่องควำมบกพร่อง ควำมล่ำช้ำ ควำมไม่ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย ควำมไม่โปร่งใส และไม่เหมำะสม
รวมทั้งเรื่องที่ได้รับกำรร้องขอจำกช่องทำงอื่นหรือส่วนรำชกำรอื่น ส่งมำให้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
อำจแยกประเภทตำมลักษณะของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้แก่
๑) เรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัด
๒) เรื่องร้องเรียนอันเกิดจำกควำมคับข้องใจหรือได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเรื่องอื่นใดในเกี่ยวกับขอบข่ำยกำรบริหำรงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ
๓) เรื่องร้องเรียนในลักษณะกำรแจ้งข้อมูลเบำะแส ซึ่งกำรแจ้งข้อมูลเบำะแสดังกล่ำวอำจมี
ที่มำจำกกำรที่ผู้นั้นได้รับผลกระทบโดยตรง หรือไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ต้องกำรให้หน่วยงำนได้รับรู้เพื่อนำไป
แก้ไขปรับปรุงกำรบริหำรงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
ผู้รับบริการ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี ชัยภูมิ
เขต 3 ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ องค์กรเอกชน ประชำชนทั่วไปหรือผู้ที่มำติดต่อประสำนงำนหรือใช้
บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรีชัยภูมิ เขต 3 หรือโรงเรียนในสังกัด
ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
กำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 และหรือโรงเรียนในสังกัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ผู้บังคับบัญชำได้มอบหมำย
ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดแต่ละแห่ง และกรณีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 หมำยถึงเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร
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โครงสร้ำงงำนดำรงธรรมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิหรือกรณีกำรร้องเรียนต่อสถำนศึกษำใน
สังกัดแต่ละแห่ง หมำยถึง ผู้ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้มีหน้ำที่สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ
ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย กรณีที่มีกำรร้องเรียนแต่ละครั้ง
การติดตามประเมินผล หมำยควำมว่ำ
1) กำรติดำมเรื่องร้องเรียน
2) กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และกำรแจ้งเตือน
3) กำรประเมินผลจัดกำรข้อร้องเรียน
ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
กรณีผู้รับบริกำรต้องกำรแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบำะแส ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำ
ชมเชยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน สำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยผู้รับบริกำรสำมำรถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร)
2) จดหมำย โดยจ่ำหน้ำซองถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ
เขต 3 ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130
๓) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของสำนักงำน (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3)
๔) ทำงเว็บไซด์ของสำนักงำน ที่ www.chaiyaphum3.go.th
5) ทำงโทรศัพท์ 044 056385-6 ต่อ 123
6) ช่องทำงอื่นๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี หรือหน่วยงำนภำยนอกอื่นใด เช่น สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภำค หรือสำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด มีขั้นตอนและระยะเวลำดำเนินกำร ดังนี้
๑) เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่ำจะเป็นกรณีที่
ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็น ผู้ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่ห น่วยงำนอื่นจัดส่งให้
ดำเนิ น กำรตำมอำนำจหน้ ำที่ ในเบื้ อ งต้ น ให้ ถือ เป็ น ควำมลั บ ของทำงรำชกำร โดยให้ เจ้ำหน้ ำที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน พิจำรณำว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์หรือไม่ หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำรำยที่ระบุหลักฐำน
กรณี แวดล้ อ มปรำกฏชัดแจ้ ง ตลอดจนชี้พ ยำนบุ คคลแน่ นอนเท่ำนั้น โดยถือปฏิ บัติตำมหนั งสื อส ำนั กเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ (รำยละเอียดภำคผนวก) โดยให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว
สรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ งเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเสนอผู้ บั งคั บ บั ญ ชำเพื่ อ พิ จำรณำสั่ งกำรตำมที่ เห็ น สมควรโดยไม่ ชั ก ช้ ำ เช่ น กำร
มอบหมำยหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน ๑ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน

-4๒) ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย พิจำรณำสั่งกำรภำยใน ๒ วันทำกำร นับตั้งแต่วันที่
ได้รับบันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเมื่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ได้สั่งกำรประกำร
ใดตำมวรรคแรก ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนที่ส่งต่อเรื่อง
ทรำบเบื้องต้น ถึงกำรได้รับเรื่องแนวทำงกำรจัดกำร และระยะเวลำที่คำดว่ำจะดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ
รวมถึงชื่อ หมำยเลขโทรศัพ ท์ ของเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ระสำนงำนด้ว ย โดยให้ ด ำเนิ น กำรในกรณี นี้ ภ ำยใน ๑ วัน ท ำกำร
นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำสั่งกำร
๓) ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำหรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมำยเห็ น สมควรให้ แ ต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรหรื อ
คณะทำงำนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหำ ปรับปรุงกำรให้บริกำร หรือดำเนินกำรอื่นใดตำม
ประเด็นร้องเรียน ให้คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันทำกำร นับตั้งแต่วันที่มี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน หรือดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือตำมกฎหมำย
แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ คณะกรรมกำรหรือ คณะทำงำนไม่ส ำมำรถดำเนิ นกำรให้ แล้ ว เสร็จภำยในระยะเวลำที่
กำหนดดังกล่ ำวได้ ให้ขอขยำยเวลำต่อผู้ บั งคับบัญ ชำหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผ ล
ประกอบเพื่อพิจำรณำสั่งกำร ซึ่งผู้บั งคับ บั ญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยอำจอนุญ ำตให้ ขยำยเวลำได้อีกตำมควำม
เหมำะสมแต่ไม่เกิน ๑๕ วันทำกำร
๔) เมื่อคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนได้ดำเนินกำรตำม ๓) แล้วเสร็จแล้ว ให้เสนอผลกำรตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ผลกำรด ำเนิ น กำร ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำร พร้ อ มด้ ว ยเอกสำรหลั ก ฐำนที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย หำกเป็นกรณีที่มอบหมำยให้แก้ไขปัญหำให้รำยงำนผลกำรแก้ไขปัญหำพร้อม
ด้วยปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี)เมื่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบหรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้รับรำยงำนผลจำกคณะกรรมกำร
หรือคณะทำงำนให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผู้รับ ผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ ประสำนงำนตรวจเสนอรำยงำนผลดั งกล่ำว พร้อมด้วย
ควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ กรณีหำกเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวมีมูลเป็นกำรกระทำผิดวินัย
ต้องพิจำรณำดำเนินกำรทำงวินัย กรณีที่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ กรณีพนักงำนรำชกำรก็ให้
ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีลูกจ้ำงให้ ดำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งกฎหมำยกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
อื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องแล้วแต่กรณีหำกไม่มีมูลเป็นกำรกระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง
๕) เมื่อได้ดำเนิ นกำรตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญ หำหรือปรับปรุงกำรให้ บริกำร รวมถึงกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีกำรร้องเรียนพร้อมทั้งมีกำรพิจำรณำสั่งกำรเป็นที่ยุติแล้ว ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนที่ส่งเรื่องมำทรำบต่อไป โดยให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๑ วันทำกำร นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำสั่งกำร

การติดตามประเมินผล
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร) จัดทำข้อมูล สถิติ
เรื่อ งร้ องเรี ย นที่ ผ่ ำนเข้ำมำในระบบช่อ งทำงต่ำงๆ พร้อ มทั้ งปั ญ หำอุป สรรค แนวทำงแก้ไข ตำมแบบรำยงำนใน
ภำคผนวก รำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3 ทรำบทุกไตรมำส

-5ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ : ระดับความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จของกำรตอบสนองข้อร้องเรียนที่ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ซึ่งจะต้อง
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จแต่ละปีงบประมำณ โดยจัดให้มีระบบกำรตอบสนองข้อร้องเรียน มีกำรกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดให้มีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรแจ้งข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำร อย่ำง
น้อย 5 ช่องทำง มีกำรรวบรวมข้อร้องเรียนและจัดทำรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชำ และมีกำร
ประเมินผลคุณภำพในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน เพื่อนำมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้
สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำลหรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
ประกำศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. 2561

(นำยนิวัฒน์ แก้วเพชร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓

