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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต  

เจ้าหน้าที่สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
----------------------------------------------- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ด าเนินงานโดยยึดมั่นใน    
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามบทบัญญัติแห่งพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 และเป็นไปตามนโยบาย
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน    
โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สาธารชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่น ต่อ            
การด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2”  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่า

เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กระท าการทุจริต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
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 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
กระท าตามที่ร้องเรียน ผู้รับมอบอ านาจ รวมทั้งผู้พบเห็นหรือทราบเบาะแสในเรื่องข้อร้องเรียน 
หน่วยงาน หมายความว่า โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุ่ม
งานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  “ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้
รับผิดชอบการด าเนินการจัดการและประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน 
  “หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น  
 ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่ม
กฎหมายและคดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรื่องร้องเรียน  

ข้อ 4 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 4.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

     4.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ตามภารกิจและความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังต่อไปนี้ 
  (1) ข้อร้องเรียนการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือประโยชน์ที่   
มิควรได้ในการสอบแข่งขัน การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง 
  (2) ข้อร้องเรียนการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
  (3) ข้อเรียนเรียนการทุจริต กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณ  

          (4) ข้อร้องเรียนทุจริตอ่ืนๆ กรณีเจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
   4.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่มีมูล มิใช่ลักษณะ
กระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยาน
บุคคลแน่นอน 
  4.2 ข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพและอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 
   (2) ชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน 
   (3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
   (4) ค าขอของผู้ร้องเรียน 
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   (5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   (6) ระบุ วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน 
   (7) เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น  

 4.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และประสงค์ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อนในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยตรง 
  4.4 กรณีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถามและบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  4.5 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 
4.2 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็น
ความลับ 
  4.7 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   (1) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุ
รายละเอียดตามข้อ 3.2 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 
       (2) ข้อร้องเรียนที่เป็นที่ยุติแล้ว 
       (3) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนได้ด าเนินการตรวจสอบพิจารณา
วินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) ,ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่า     
จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 ข้อ 5. ช่องทางการร้องเรียน 
  กรณีที่ ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบก าหนดการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้
โดยเฉพาะ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ และค าชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

o ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มกฎหมายและคดี) 
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o ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เลขที่ 8/1 ต าบลชัยนารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 

o กล่องรับฟังความคิดเห็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 

o ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3677 1476 (สายกลาง) 08 1866 0796 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 )  

o เว็บไซด์ของส านักงาน ที่ www.lopburi2.go.th 
o ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ - ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 

หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0134  
-  ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(ศนูยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน GCC) สายดว่น 1111 
-  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดลพบุรี โทร 03677 

0263-5 
-  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ ป ร ะ จ า

กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 

- ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน1377 
 ข้อ 6  การพิจารณาให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่
ให้ข้อมูล 
 การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ นั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณา
นั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า
เป็นความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัด
แจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่
ปกปิดชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้อง จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้           
“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ
สืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูลนั้น”   
 ข้อ 7 ขั้นตอนการด าเนินการ ติดตาม รายงานผลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน 
  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1 เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยงานอ่ืนจัดส่งให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณา
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เฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 โดยให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจาณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า เช่น 
การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
  7.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการภายใน 1 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเมื่อได้สั่งการแล้ว ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งต่อเรื่องมาทราบเบื้องต้นภายใน 5 วัน 
  7.3 ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/317 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2561  
  7.4 ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเห็นสมควรให้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริการ 
หรือด าเนินการอ่ืนใดตามประเด็นร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะท างานด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 
วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หรือด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่งหรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณีในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะท างานไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบเพ่ือพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้อีกตามความ
เหมาะสมแต่ไม่เกินครั้งละ 7 วันท าการ  
  7.4 เมื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานได้ด าเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จแล้ว ให้
เสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลการด าเนินการ ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีท่ีมอบหมายให้แก้ไขปัญหาให้รายงานผลการ
แก้ไขปัญหาพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)  
     เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับรายงานผลจาก
คณะกรรมการหรือคณะท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจสอบเสนอรายงานผล
ดังกล่าว พร้อมด้วยความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูล
เป็นการกระท าผิดวินัย ต้องพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท า
ผิดวินัยต้องพิจารณาด าเนินการทางวินัย กรณีท่ีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547หมวด 7 กรณี
พนักงานราชการก็ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 กรณี
ลูกจ้างประจ าให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยก็ให้
ยุติเรื่อง 
  7.5 เมื่อได้ด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ 
รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้วให้  
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หมายเหตุ :ค าแนะน าการท าหนังสือการร้องเรียนการทุจริต 

1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรยีน ดังนี้ 

1.1 ช่ือ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ร้องเรียน 

1.2 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกรอ้งเรียน หรือข้อมูลทีส่ามารถบ่งช้ีและสบืทราบตัวผู้ร้องเรียนได ้

1.3 บรรยายการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมลู ดังนี ้

1) การกระท าท่ีเป็นเหตรุ้องเรียน 

2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 

3) ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

2. ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ-สกุล ดว้ยตัวบรรจง พร้อมแจ้งท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถ

ติดต่อได ้

 


