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โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

  ืื่                                                             
                                                                          ราว

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

ด้วยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ืสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายื
เขต3ืได้ก าหนดมาตรการืกลไกและการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตืของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาืพนักงานราชการืลูกจ้างประจ าืลูกจ้างช่ัวคราวืในโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทีมีปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ืโดยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์)ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ืกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ืเพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรมืความ
โปร่งใสืและการตรวจสอบได้ืตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีืพ.ศ.2546ืในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ืเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนืซึ่งต้องดูแลและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน3ระดับืคือืระดับอนุบาลื
ระดับประถมศึกษาืและืระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)ืให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อืเด็กนักเรียนเป็นส าคัญือีกท้ังเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ืและท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมื(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545ืซึ่งมีเป้าหมายในการด าเนินการเพื่อก าหนดมาตรการืกลไกืและการวางืระบบ
ในการจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ืดังนี้ 

 
1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนืผู้ปกครองืชุมชนืและโรงเรียนในสังกัด 
2. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานื 
4. ไม่ท าให้เกิดการสร้างขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ในการให้บริการอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
6. นักเรียนืผู้ปกครองืชุมชนืข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาืได้รับการอ านวยืความสะดวกและ

ได้รับการตอบสนองตามต้องการืมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
7. เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 



                                                                         
 

1.                                                               /          
                 ืิ     

                         1.1                                                                
                         1.2ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลขื053-772297 หรือืโทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการืืืืืืืื 
ืืืืสถานศึกษาืหมายเลขโทรศัพท์ื081-1804777 หรือืสายตรงรองผู้อ านวยการสถานศึกษาืหมายเลขืโทรศัพท์ื 
    094-6359591  

1.3                                                                      วย
 ถาน     ,               สถาน       

1.4                                                      ถาน       ืี่     โรงเรียนบ้าน
แม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 86ืหมู ่2 ถนนนาคพันธ์                       จันื                57110  

1.5                                                      โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์) 

1.6                Website ; Facebook        โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุ
สาสน์)  
        :                                                                 าจะเสร็จ

                                                      อื่น            ต้นสังกัด  
2.                                            

                           2.1                                                                      
 
                           2.2                                                                       ืือื             
                                                              

  2.3                                                                         กษาื
                                                    โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)   

3.                                                           
 

   3.1ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการืบุคลากร
ทางการศึกษาืพนักงานราชการืลูกจ้างประจ าืลูกจ้างช่ัวคราวืให้สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จืภายในื๗ืวันืและให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาให้แล้วเสร็จื
ภายในื๓๐ืวันืรวมท้ังพิจารณาปรับย้ายไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการช่ัวคราวืเพื่อมิให้ยุ่งเกี่ยวกับพยานเอกสาร
และพยานบุคคล 

 
  3.2                                             พ เช่ือ       ืี                        

                                                                                   
                               



 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 

 

 

 



      .     ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

                                    
 

                                                          
             โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)  

 
                                 

 

            
                          

        
/      Email  

 
เว็บไซต์ 

          

       
   .               

        / 
ลงทะเบียน    

     .          
ลงทะเบียน   

   .             
   เว็บไซต์ 
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                                    ยุ่งยาก 
                                  

                                     
                                   

                                  ยุ่งยาก 
                                     

                                       ยุ่งยาก 
                                   

                                      นที่ไม่ยุ่งยาก 
                                   

                                       านที่ยุ่งยาก 
                                   

 
 

             053-772297 /เว็บไซต์ : www.baanmaechan.ac.th/site

 
เว็บไซต์ 

แจ้งผู้ร้องทราบ 



                                                   /          
 

                 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชนืเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลืในคราว

ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี1 เมษายนื2546ืตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ืด่วนท่ีสุดืท่ีืนรื
1504 /วื100ืลงวันท่ี10ืเมษายนื2546ืโดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการข้อมูลข่าวสารืรับฟังข้อเสนอแนะื
รับแจ้งเบาะแสืและร้องเรียนืพฤติกรรมครูืนักเรียนืผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติหรือ
ส่อไปในทางท่ีไม่เหมาะสมภายใต้ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องือันได้แก่ืรัฐธรรมนูญแห่งืได้แก่ืราชอาณาจักร
ไทยืพุทธศักราชื2550 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ.ื2546, 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ืพ.ศ.ื2552 และประกาศ/ืค าส่ังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติื(คสช.)ืประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานืได้จัดท าืโครงการืสพฐ.
ใสสะอาดืปราศจากคอร์รัปช่ันืโดยก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการืด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐืเพื่อทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานว่ามี ืด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลืและเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด 

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสนฺ)ืได้ตอบสนองนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึเชียงรายืเขตื๓ืได้จัดให้มีระบบการจัดการเรื่องืร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะืเพื่อให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญืพระราชกฤษฎีกาืระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและจัดท าคู่มือการจัดการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ก าหนดโครงสร้างและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบชัดเจนืโดยก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคลืงานวินัยและนิติ
การืเป็นศูนย์กลางเรื่องร้องเรียนในการรับ/ร้องทุกข์และืเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และมีการก าหนดช่องทางการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ืข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะืก าหนดประเภท
และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ืกระบวนการจัดการข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอก าหนดวิธีการเก็บ
รักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ืระบบการจัดการืการติดตามและประเมินผลืการจัดท าสถิติื
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการืข้อร้องเรียนืประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกลุ่มงานICTกรณีท่ี
ต้องจัดท าหรือด าเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
วัตถุประสงค์ 
1.ืเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ืขั้นตอนืกระบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหนว่ยงาน 
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันืผู้ก ากับดูแลืตลอดจนเจ้าหน้าท่ีบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและหรือมีส่วนร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
3.ืเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ืตรวจสอบืแสดงความืคิดเห็นหรือ
เสนอแนะืตลอดจนการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานืเพื่อประโยชนใ์นการ
ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 
4.ืเพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  



                      
๑.                 รียน/ร้                                                     

                                                                                        กร 
                               

                                                                          าท่ี
                                                                                              
                                        
                                             

   1.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
   2.ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลขื053-772297 หรือืโทรศัพท์สายตรงผู้อ านวยการสถานศึกษาืหมายเลขื 
ืืืืืืโทรศัพท์ื081-1804777,สายตรงรองผู้อ านวยการสถานศึกษาืหมายเลขืโทรศัพท์ื 094-6359591  
   3.การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนงัสือหรือร้องเรียนด้วยวาจาืโดยตรงท่ีผู้อ านวยสถานศึกษา,รองผู้อ านวยการ 
ืืืืืสถานศึกษา 
   4.การร้องเรียนทางไปรษณีย์ืโดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาืท่ีอยู่ 86ืหมู ่2 ถนนนาคพันธ์         
                     จันื                     ื 
   5.การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ื ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
   6.การร้องเรียนผ่านWebsite ; Facebook เว็บเพจโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 

 
หมายเหตุ:ืผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่า 

จะเสร็จกระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆืจึงร้องทุกข์ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต้นสังกัด



วิธีการยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1.ืแจ้งช่ือืท่ีอยู่ืหมายเลขโทรศัพท์อีเมล์ของผู้ร้องเรียน 
2.ืใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีสุภาพืและต้องมีื1)ืวันเดือนืปีื2)ืผู้ถูกร้องเรียนื(ช่ือ-นามสกุล/สังกัด) 

ืืืื     3)เรื่องท่ีร้องเรียนเข้าลักษณะทุจริตืฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายื4)ืรายละเอียดการร้องเรียน 
     5)ืข้อเท็จจริงืหรือืพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้เดือดร้อนหรือเสียหาย
อย่างไรืืต้องการให้แก้ไขืด าเนินการอย่างไรหรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานได้ืชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถด าเนินการืสืบสวนืสอบสวนได้6)ืระบุพยาน
เอกสารืพยานวัตถุและพยานบุคคลืื(ถ้ามี) 
3.ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจรงิท่ีมีมูลเหตุมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานื 
4.ืการใช้บริการร้องเรียนนั้นืต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่า 
มีตัวตนจริงืไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆืให้เกิดความเสียหายื 
5.ืข้อร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วนืไม่เพียงพอืหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
ในการด าเนินการตรวจสอบืสืบสวนืสอบสวนืข้อเท็จจริงตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อ2นั้นข้อให้ยุติเรื่องื
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
6.ืไม่เป็นข้อร้องเรียนท่ีเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ื 

1)ืข้อร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียด 
แห่งพฤติการณ์ืและปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในข้อข้อ2นั้นจึงจะรับไวพ้ิจารณาเป็นการื
เฉพาะเรื่อง 

2)ืข้อร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วืหรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มาหรือค าส่ังถึงท่ีสุดแล้ว 
3)ืข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ื 
4)ืข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
5)ืข้อร้องเรียนท่ีหน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบืพิจารณาวินิจฉัยแล้วข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นท่ี

เรียบร้อยไปแล้วอย่างเช่นืส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.), 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.), ส านักงานืป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินื(ป.ป.ง.)ืเป็นต้น 

ืืืื      6)ืเรื่องท่ีโรงเรียนืได้ด าเนินในเรื่องวินัยการลงโทษืและการร้องทุกข์ืหรือเรื่องท่ีได้รับไว้พจิารณาืหรือได้ืื 
ืืืืวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้วืและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วืให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณี 
 
 



                                           า 
    1.การ                                                                                                  
                               

2.                                                                                               
                                                                            ด้ 

 
                                         

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)                                         
                                                                               
                                                                                   า      2 4  

กรณีเป็นการกระท าความผิดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่นจะส่งเรื่องให้หน่วยงานให้ื
ท่ีมีอ านาจหรือหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการต่อไป 

ืืืืมาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
1.การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดช้ันความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วย

การรักษาความลับของทางราชการืพ.ศ.2544ืและการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานาผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อนืเช่นืข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าืทางราชการืหากเป็น
บัตรสนเท่ห์ืให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานืกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนืช้ีพยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้นการแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้องอท่ีอยู่ของผู้ร้องหากไม่ปกปิด ืจะต้องแจ้งให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิืส่ังการตามสมควร
เพื่อคุ้มครองผู้ร้องผู้เป็นพยานและบุคคลท่ีให้ข้อมูลืในการสืบสวนสอบสวนือย่าให้ต้องรับภัยืหรือความไม่เป็น

ธรรมท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุช่ือืผู้ถูกกล่าวหาื
จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจ
เป็นการกล่ันแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายและกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิด
หรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียนืหน่วยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องทราบืเนื่องจากผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒.ืเมื่อมีการร้องเรียนืผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆืท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการงานื
หรือการด ารงชีวิตืหากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆเช่นืการแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้องืผู้เป็น
พยานืและผู้ถูกกล่าวหาพบปะกันืเป็นต้นืต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหายืหรือพยานผู้ร้องืเช่นืการขอย้ายสถานท่ีท างานหรือวิธีการืใน
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาืควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

๔.ืให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
  
 
 



ืืืืมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
1.ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวมีความผิดืต้องให้ความเป็นธรรมื

และให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
2.ืให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี ืรวมท้ังสิทธิในืเอกสาร/

พยานหลักฐาน 
ืืืืการติดตามประเมินผล 

จัดท าข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขแล้ว
รายงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ 



ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายืเขตื3 
 
วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ...................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................................................................อายุ....................ปีื 
ช่ือ-สกุลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อาชีพ..............................................ื
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี.............หมู่บ้าน.....................................ถนน.........................................................ื
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................ื
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..............................................E-Mail…………………………… ……………… . 
 
ผู้ถูกร้องเรียน(ช่ือ-สกุล/องค์กร)......................................................................................................................... 
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน(เรื่อง).......................................................................................................................... 
รายละเอียด(พร้อมระบุพยานหลักฐาน)............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
(ช่ือ-สกุล).....................................................................หน่วยงาน(ช่ือ)............................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................... 
สถานท่ีติดต่อกลับ............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
***   1. ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือืสกุลืหมายเลขโทรศัพท์E-Mailสถานท่ีติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นความลับืเว้นแต่
ท่ีจ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
       2. ผู้ร้องเรียนผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสมจากส านักงานเขตพื้นท่ีื
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายืเขตื๓ 
       3. การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าท่ีืซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นืฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
       4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงท่ีได้ยื่นร้องเรียนต่อโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เป็น
เรื่องท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น 


