
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือแนวปฏบิัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 
      เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖5 

        …………………………………………………. 
        สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินงานโดยยึดมั ่นใน                

หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามบทบัญญัติแห่งพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  และเป็นไป
ตามนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยมี
แนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖5”   

        ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้   
               “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

             “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที ่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  

                 “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ 
อย่างใดอย่างหนึ ่งในตำแหน่งหน้าที ่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ คำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้
เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็
ตามและให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
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 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  จากการกระทำ
ตามท่ีร้องเรียนผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งผู้พบเห็นหรือทราบเบาะแสในเรื่องข้อร้องเรียน  

                   “ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย  ให้รับผิดชอบ
การดำเนินการจัดการและประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน  

                   “หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื ่อง” หมายความว่า หน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น  
 ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้
มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 ข้อ 4 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
  4.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

                 4.1.1 เรื ่องที ่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที ่ผู ้ร ้องเรียนได้รับความเดือดร้อน         
หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจและความรับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ดังต่อไปนี้  

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  

                          (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  

  (๕) การกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย    
 4.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว
ที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยาน บุคคลแน่นอน  
 4.2 ข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และอย่างน้อย ต้องมีสาระสำคัญ 
ดังต่อไปนี้  
 (1) ช ื ่อ ที ่อยู ่  และช่องทางการติดต่อถึงผ ู ้ร ้องเรียน เช ่น หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมลล์  เป็นต้น  

        (2) ชื่อ ตำแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน  
                             (3) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง  หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว  

        (4) คำขอของผู้ร้องเรียน  
        (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
        (6) ระบุ วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน 

                             (7)  เอกสารหล ักฐานอ ื ่นๆท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง เช ่น พยานเอกสาร พยานว ัตถุ                    
พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น  

                     4.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และ
ประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน       
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ในด้านที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบ หรือภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 2โดยตรง  

 4.4 กรณีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม และบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนทำเป็นหนังสือส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

 4.5 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการ
ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 4.2 นั้น  ให้ยุติเรื่อง
และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
 4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  
 4.7 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  

        (1) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตาม ข้อ ๔.๑.๒ 
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/   
ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541  

(2) ข้อร้องเรียนที่เป็นที่ยุติแล้ว  
           (3) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป   

ผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ (ป.ป.ท.) ,สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น  

  (๔) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๔.๒ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
 ข้อ 5. ช่องทางการร้องเรียน กรณีที ่ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียนไว้โดยเฉพาะ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส 
ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ และคำชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
สามารถแจ้ง ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้  

           ๕.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

           ๕.๒ ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 

           ๕.๓ กล่องรับฟังความคิดเห็นของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 ๕.๔ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5407 9868-9 

           ๕.๕ เว็บไซด์ https://phayao2.go.th/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ e-mail : kwandao@phayao2.go.th  

           ๕.๖ ช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ - ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9735 ต่อ 
26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 - ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐเพื่อประชาชน GCC) สายด่วน ๑๑๑๑   
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 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา โทร 0 5448 0761-3  
 - คณะกรรมการร ับเร ื ่องราวร ้องท ุกข ์ประจำกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ตามระเบ ียบ              
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 
 - สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน1377  
 ข้อ 6 การพิจารณาให้กำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคล   ที่ให้
ข้อมูลการพิจารณาข้อร้องเรียนในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ นั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือว่า
เป็นความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแส   ผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง 
หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้อง จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ 
“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควร  เพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน 
สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้
ข้อมูลนั้น”   

 ข้อ 7 ขั้นตอนการดำเนินการ ติดตาม รายงานผลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน กระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  

  7.1 เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน  ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียน            
ที่หน่วยงานอื่นจัดส่งให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณา 
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 โดยให้
เจ้าหน้าที่ ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
โดยไม่ชักช้า เช่น  การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือ
กรณีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นให้ส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบภายใน ๓ 
วัน  
 7.๒ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.9/317 ลงวันที่ 
5 เมษายน 2561   
 7.๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควรให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ
หรือคณะทำงานเพื ่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื ่องร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาปรับปรุงการให้บริการหรือ
ดำเนินการอื่นใดตามประเด็นร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานดำเนินการ  ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันหรือตามระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หรือดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน       
คำสั่งหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะทำงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
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พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเพ่ือพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจ
อนุญาตให้ขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสม ครั้งละไม่เกิน 7 วันทำการ  

7.4 เมื่อคณะกรรมการหรือคณะทำงานได้ดำเนินการตาม ข้อ ๗.3 แล้วเสร็จ ให้รายงาน     
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลการดำเนินการ ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน
ที่เก่ียวข้องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีท่ีมอบหมายให้แก้ไขปัญหา  ให้รายงานผล
การแก้ไขปัญหาพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับ
รายงานผลจากคณะกรรมการหรือคณะทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมด้วยความเห็นประกอบการพิจารณา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่อง 
ร้องเรียนดังกล่าวมีมูลอันควรกล่าวหาว่าเป็นการกระทำผิดวินัยต้องพิจารณาดำเนินการทางวินัย  กรณี ที่เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 7 กรณีพนักงานราชการก็ให้ ดำเนินการตามระเบียบ       
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กรณีลูกจ้างประจำให้ ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติอื่นใดที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง  
 7.5 เมื่อได้ดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ รวมถึง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้ว ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื ่องแจ้งให้ผู ้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่ องมาทราบต่อไป โดยให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ  
 7.6 การติดตามประเมินผล ให้กลุ่มกฎหมายและคดีจัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่าน
เข้ามาในระบบช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามแบบรายงานที่กำหนด รายงาน
ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทราบ  

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                   ประกาศ ณ วันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

                   
          (นายชาญชัย ทองแสน) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   แบบคำร้องเรียน  

ยื่นต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน.......................................................... เบอร์โทรศัพท์...................................................       
ที่อยู่.............................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้ถูกร้องเรียน............................................................ สังกัด...................................... ....................  
ตำแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้……………………………………………  

............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................... ..............................................
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน………………………………………………………………………………………………………………..…  
................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ............................................................................... 
..................................................................................................... ....................................................................  

ลงชื่อ..............................................................ผู้ร้องเรียน 
  (.............................................................) 

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ............... 
 

หมายเหตุ :คำแนะนำการทำหนังสือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้  

1.1 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน  
                  1.2 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และ

สืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้  
1.3 บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้  

1) การกระทำที่เป็นเหตุร้องเรียน  
2) มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร  
3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

            2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้   
                ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดต่อได้ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



  

แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ร้องเรียนผ่านช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน สพป.พะเยา เขต 2  

กลุ่มกฎหมายและคดี      
ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมายและคดี พิจารณาข้อ
ร้องเรียนและเสนอความเห็น 

 

ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 

กรณีทราบที่อยู่ผู้ร้องเรียน
แจ้งการดำเนินการชั้นต้น

ภายใน 5 วัน 
 

เร่ืองเกี่ยวกับสพป.พะเยาเขต 2 จนท.
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการ 
 

ส่งเร่ืองต่อให้หน่วยงานที่มี
หน้าท่ี 

 

เร่ืองไม่ซับซ้อน 
 

เร่ืองซับซ้อน 
 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน 

 

ดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วันหรือตามที่
กำหนดในคำสั่ง ขอขยายไดต้ามความจำเป็น    
ครั้งละไม่เกิน 7วัน 

แจ้งผลร้องเรียนให้ผู้ร้อง/
หน่วยงานที่ส่งเร่ือง   

 
นางขวัญดาว ไชยมงคล 

นิติกรชำนาญการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 


