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คํานํา 
 

ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ในการรับเรื่องรองเรียนและ
จัดการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีมาตรฐาน รวดเร็ว และเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 
โดยไดกําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องรองเรียน ชองทางการรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดการตอเรื่องรองเรียน ใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติของผูรับบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีไดจัดทําข้ึนมานี้ จะเปนประโยชนบุคคลภายนอกผูท่ีจะกระทําการรองเรียน หาก
มีขอผิดพลาด หรือมีขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
6 ทราบเพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตอไป   
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คูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ 
 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือมุงใหเกิดประโยชนกับทางราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงภารกิจใหทันตอ
เหตุการณ ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ
สมํ่าเสมอ และเปนธรรม 

เพ่ือใชการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง และจัดการเรื่องรองเรียนไดรวดเร็ว อยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงไดจัดทําคูมือนี้เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของในการรับเรื่องรองเรียนและจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีมาตรฐาน รวดเร็ว 
และเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย โดยไดกําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนการทุจริต วิธีการรองเรียน ข้ันตอนและ
วิธีการรองเรียน ชองทางการรองเรียน ระยะเวลาในการจัดการเรื่องรองเรียน ใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติของ
ผูรับบริการ 
        
2. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน 
 2) เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในการกระบวนการตรวจสอบ ท่ีมีการวางข้ันตอน ระเบียบ หลักเกณฑท่ีแนนอน
ชัดเจนในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย  
        
3. คําจํากัดความ  

 “ผูรับบรกิาร” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางออม จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และประชาชนท่ัวไป  
 “การจัดการเรื่องรองเรียน” หมายถึง การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 “ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป หรือผูมีสวนไดเสีย ท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตางๆ  
 “ชองทางการรองเรียน” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

“ทุจริต” หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือตนเอง หรือผูอ่ืน 
         

4. ประเภทของเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4.1 ทุจริตในตําแหนงหนาที่ 
4.2 ทุจริตในการปฏิบัติหนาที่  
4.3 ทุจริตการฮั้วประมูล 
4.4 ทุจริตการจัดซื้อจัดจาง  
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4.5 ทุจริตในการเงิน และบัญชี 
4.6 ประพฤติมิชอบในการปฏิบัตหินาที่ 
4.7 รํ่ารวยผิดปกต ิ
4.8 เรียกรับเงิน  
4.9 เรียกรับสินบน 
4.10 เรียกรับแปะเจี๊ยะ 
4.11 เรียกของกํานัล / สิทธิพิเศษ 
4.12 เบียดบัง หรือยักยอกทรัพยสินของราชการ 

  
5. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดแตงตั้งคณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานรับ
เร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ดังนี้ 

5.1 คณะทํางาน ประกอบดวย 

1. นายชัยนนท  นิลพัฒน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่  ประธานคณะทํางาน 
    การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
2. นายนพพร  เดชชิต  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่  รองประธานคณะทาํงาน คนที ่1 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
3. นายเอกนรินทร  โงนมณี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่  รองประธานคณะทาํงาน คนที ่2 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
4. นายวัลลภ  โตวรานนท  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่  รองประธานคณะทาํงาน คนที ่3 
    การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
5. นางสาวฐานิสสรณ  ศรีสิงหชัย ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะทํางาน 
6. นางสาวพิชญษินี  โฉมอัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  คณะทํางาน 
7. นางสาวเรณู  อุตรชัย  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินฯ คณะทํางาน 
8. นางสาวเกษแกว  ปวนแดง ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินฯ คณะทํางาน 
9. นางทองสุข  ปยะวงษ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คณะทํางาน 
10. นางณัฐพร  ดอกแกว  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  คณะทํางาน 

     ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
11. นางสมพร  รุจิเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  คณะทํางาน 
    ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
12.นางสาวดากานดา  วงศพิพัฒนทวีป นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  คณะทํางาน 
    ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูฯ 
13.นางสางอังณคนา  ไววุฒิ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
15.นายณัฏฐวัฒน  วงศใยมูล   นิติกรชํานาญการ    คณะทํางานและเลขานุการ 
 
5.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานรับเรื่อง (กลุมกฎหมายและคด)ี ชองทางประกอบดวย 

- ชองทางตรง 
- Webboard ชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริต (แยกตางหากจากชองทางรองเรียนท่ัวไป) บนเวปไซต 
- ทางโทรศัพท / ทางสื่อออนไลน Facebook / Line 
- ทางไปรษณีย / ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดมอบใหนิติกร หรือเจาหนาท่ีของกลุมกฎหมาย

และคดี เปนฝายเลขานุการ เปนผูรับเรื่อง และประสานงานไปยังกลุมงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีมีการรองทุกข /  
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รองเรียน และใหคณะทํางานแตละกลุมงานมีหนาท่ีชี้แจงขอมูล ขอเท็จจริง จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวกับขอรองเรียน สง
ตอขอมูล ประสานงานกับกลุมกฎหมายและคดี รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ รวมท้ังรายงานความคืบหนาในการ
แกปญหา แจงผลการแกไขปญหาใหผูรองเรียน ทราบภายใน 15 วัน 
   
6. ชองทางการติดตอรองเรียน/การใหบริการ 
 1. รองเรียนดวยตนเอง ท่ีกลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

2. เวปไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  www.chiangmaiarea6.go.th  
3. Facebook ชื่อ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 6 
4. ศูนยรับเรือ่งราวรองทุกข /รองเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
โทร. 053-362172 ตอ 39 
5. ทางไปรษณีย ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เลขท่ี 190 หมูท่ี 15 ตําบลขวง
เปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 50160 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
7. สายดวนโทร 053-362172 ตอ 39   
8. สายดวน กลุมกฎหมายและคดี โทร.086-9854194  
9. Line กลุมกฎหมายและคดี ID Nuttawat4194 
10. email : worapong_sem@hotmail.com 
11. ทางโทรสาร ท่ีหมายเลข 053-362172 ตอ 39   

      
7. สถานท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เลขท่ี 190 หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม 50160 
 

 
 
 
 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/
mailto:worapong_sem@hotmail.com
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดกําหนดข้ันตอนการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  
โดยกําหนดใหมีการรายงานผลไปยังผูรองเรียนภายใน 15 วัน หากการตรวจสอบไมแลวเสร็จ จะตองมีการรายงานให     
ผูรองเรียนทราบภายใน 15 วันดวย แลวใหเจาหนาท่ีรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว ตามแผนผังดังนี้ 
 

 

 

 
 

            

    5 นาที/ราย 

                     5 นาที/ราย    

   

            

                       3 วัน 

 
            

     

           5 วัน 

 
 
           

15 วัน 

 
 

 
 

 

 

 

9. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
ข้ันตอนรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

1. ผูรองเรียนพบเจาหนาท่ี นิติกร ท่ีจุดรับคํารองและกรอกแบบคํารองตามตัวอยาง หรือเจาหนาท่ีรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมาจากชองทางตางๆ และใหลงทะเบียนรับเรื่องในเอกสาร “ลับ”  
2. เจาหนาท่ี นิติกร รับเรื่อง/รับคํารอง ภายใน 5 นาที/ราย  
3. ตรวจสอบรายละเอียด และเอกสารประกอบการรองเรียนอยางละเอียด หรือออกตรวจสอบขอเท็จจริง/
ประสานหนวยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ท่ีเก่ียวของ ภายใน 3 วัน 
หากเปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ให
ดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน 3 วัน 
4. รายงานผลการแกไขขอรองเรียนตอผูบังคับบัญชาทราบ ภายใน 5 วัน 
5. แจงผลใหผูรองเรียน/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเปนหนังสือ ภายใน 15 วัน 
 

ผูรองเรียนมาย่ืนเรื่องรองเรียน/กรอกคํารอง 

เจาหนาท่ีนิติกรรับเรื่องรองเรียน 

ออกตรวจขอเท็จจริง/ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ  

แจงผลใหผูรองเรียนทราบ  

ไมยุติเรื่อง  ยุติเรื่อง  

นําเสนอ ก.ศ.จ.
เชียงใหม พิจารณา  

ดําเนินการตามมติ 
ก.ศ.จ.เชียงใหม 

  

ชองทางการรองเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
1.รองเรียนดวยตนเอง  
2. เวปไซต สพป. 
3. ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข /
รองเรียน สพป.  
4. ทางไปรษณีย  (ลับ)  
5. ตูรับฟงความคิดเห็น  
6. โทรศัพท 053-362172 
ตอ 39   
7. สายดวน  
8. Line นิติกร 
9. email  
 



คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 
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ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท้ังสิ้นภายใน 15 วันทําการ 
10. การติดตามเรื่องรองเรียน         

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน หรือตองการติดตามผลการแกปญหาความเดือดรอน/
เรื่องรองเรียน/รองทุกข สามารถติดตอรองเรียนไดท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 
6 โทรศัพท 053-362172 หรือรองเรียนไดทุกชองทาง เชนเดียวกับชองทางการใหบริการ ขอ 6. 
 
ภาคผนวก 

11. ตัวอยางการกรอกแบบรองเรียน        
12. รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
13. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข พ.ศ. 2552   
14. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข พ.ศ. 2551    
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 
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ตัวอยางการกรอกขอมูล 

แบบคํารอง 
เขียนท่ี......สพป.เชียงใหม เขต 6......... 
........................................................... 
........................................................... 

            วันท่ี....xx...เดือน....xxx......พ.ศ.....2564... 
 

เรื่อง  รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
  

ขาพเจา........นายศึกษา  ประชาธิปไตย...........อายุ...40....ป เชื้อชาติ......ไทย........... 
สัญชาติ....ไทย........ บานเลขท่ี.....150.......หมูท่ี.....15...... ตําบล.......ขวงเปา............ 
อําเภอ....จอมทอง......จังหวัด.......เชียงใหม..... โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.........086-9854xxx....... 
ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง...........................ทํางานท่ี................................ 

 ขาพเจามีความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดําเนินการเก่ียวกับ
...............อธิบายเรื่องท่ีตองการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสิ่งท่ีตองการใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดําเนินการ หรือใหตรวจสอบ................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 พรอมนี้ไดแนบเอกสาร ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ 
        เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) ................................................................................................. 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
      (ลงชื่อ)....................XXX..................ผูยื่นคํารอง 
               (นาย ศึกษา  ประชาธิปไตย)  
 
(ลงชื่อ)..........................................................เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
           (.................................................)      
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 6 
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แบบคํารอง 
เขียนท่ี................................................. 
........................................................... 
........................................................... 

 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.................... 
 

เรื่อง  รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
  

ขาพเจา......................................................................................อายุ...............ป เชือ้ชาติ........................................ 
สัญชาติ....................................... บานเลขท่ี.................................หมูท่ี...................... ตําบล................................................ 
อําเภอ............................จังหวัด............................... โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได................................................................. 
ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง.............................................ทํางานท่ี..................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดําเนินการเก่ียวกับ
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
 
 พรอมนี้ไดแนบเอกสาร ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ 
        เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) ................................................................................................. 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
      (ลงชื่อ)..........................................................ผูยืน่คํารอง 
       (.................................................)  
 
(ลงชื่อ)..........................................................เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 
           (.................................................)      
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
 
         
 
 
 
 
 
       ระยะเวลาในการรับเรื่อง 5 นาที/ ราย (1 วัน)  

 
 
 

 

 

                                           ระยะเวลาในการตรวจสอบ/สืบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน 3 วัน 
 

            

     

            

       
            

       

         

 
 
           
 
                                                                
 

 
 

 

                                                                   ระยะเวลาในการรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ 5 วัน 
 
 
 
     ระยะเวลาในการรายงานผลใหผูรองเรียนทราบ ใหแจงทุก 15 วัน 

กลุมกฎหมายและคดี รับและพิจารณาเรื่อง 

ไมมีมูล 

ออกตรวจขอเท็จจริง/ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ  

แจงผลใหผูรองเรียนทราบ  

ไมยุติเรื่อง  ยุติเรื่อง  

นําเสนอ ก.ศ.จ.
เชียงใหม พิจารณา  

ดําเนินการตามมติ 
ก.ศ.จ.เชียงใหม 

  

ชองทางการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.รองเรียนดวยตนเอง            2. เวปไซต สพป.        3. ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข /รองเรียน สพป.                   
4.ทางไปรษณีย                    5.ตูรับฟงความคิดเห็น            6. โทรศัพท 053-362172 ตอ 39   
7.สายดวน ผอ.เขต               8. Line                    9. email             

ผูรองเรียน สงเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ 

มีมูล ยุติเรื่อง 
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K8 g  ^yiiiQni?93^

® on liife-J ijn ^̂ie n.n. .̂ im^l  ̂n.a. .̂

minSm^

e.n.a. .̂  ̂n.a. .̂ ^

(© )

life
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