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คู่มือ 



ค าน า 
 

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดน่านฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ และใช้เป็นมาตรฐานในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โปร่งใสและเป็นธรรม แก่ส่วนราชการและประชาชน หวังเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในการ      
รับเรื่องร้องเรียนท ุจริตตลอดจนผ ู้เกี่ยวข ้องสามารถน าแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการไปปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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หลักการและเหตุผล 

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน ด้วยระบบคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส รวมท้ังการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ซึ่งได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีจนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย นอกจากนี้
รวมถึงมีมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ  
การด าเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านโดยมีเป้าหมาย คือ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ 
เช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง         

การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติ มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

๓.เพื่อเป็นการแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในภายหลังได้ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่และสามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ได้ทราบเพื่อน าไปสู่ 
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการ ปฏิบัติงานต่อไป 

๔. เพื่อพิท ักษ์ส ิทธิของประชาชนและผ ู้ร้องเรียนตามหล ักธรรมาภิบาล 

หลักเกณฑ ์การร ้องเร ียนการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของเจ้าหน้าที่       

๑. เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก  
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในเรื่องดังต่อไปนี ้

(๑.๑) กระท าการท ุจริตต ่อหน้าท ี่ราชการ 
(๑.๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
(๑.๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๑.๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
(๑.๔) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒. เรื่องท ี่ร้องเรียนต ้องเป ็นเรื่องจริงท ี่มีมูล มิใช่ล ักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเส ียหายแก ่บุคคล  
ท ี่ขาดหล ักฐานแวดล ้อมท ี่ปรากฏชัดแจ ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 
 
 
 



๓. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
(๓.๑) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
(๓.๒) ช่ือหน่วยงานหรือเจ ้าหน้าท ี่ท ี่เกี่ยวข้องท่ีเป็นเหต ุแห ่งการร้องเรียน 
(๓.๓) การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม 

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวหรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน เพื่อ
ดำเนินการ สืบสวน สอบสวน 

 (๓.๔) ค าขอของผู้
ร้องเรียน  
 (๓.5) ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
 (๓.๖) ระบุวัน เดือน ปี 
 (๓.๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

๔. กรณ ีการร้องเรียนท ี่ม ีล ักษณะเป ็นบัตรสนเท ่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท ี่ระบุหล ักฐาน กรณ ี  
แวดล ้อมปรากฎชัดแจ ้ง ตลอดจนช ี้พยานบุคคลแน ่นอนเท ่าน ั้น 

5. เรื่องร้องเรียนท ี่อาจไม่รับพิจารณา  
    (5.๑) ข้อร้องเรียนท ี่มิได ้ท าเป ็นหนังส ือ 

(5.๒) ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  
(5.๓) ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓ 
 

หลักเกณฑ ์การปฏิบ ัต ิงานเร ื่องร ้องเร ียน/ร ้องทุกข์ 
 

      มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ซึ่งได้มีการก าหนดเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ   
ให้ใช้กับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีจนเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการด้วย ดังนี้ 

    ข้อ  1 ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน  แล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือ
ทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 

     กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเช่ือถือ และเป็นกรณีท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูล
ความผิดให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการช่ัวคราว เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าท่ีอาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นเรื่องร้ายแรง
หรือมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ในอัตราก าลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดขึ้นตามค าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบและการก าหนดกรอบอัตราก าลังช่ัวคราว ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือค าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่นของรัฐและการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังช่ัวคราว ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 

 



     ข้อ 2  ในกรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเช่ือได้ว่า สามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึง
ขั้นช้ีมูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือ
ออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทาง
อาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

    กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจของประชาชน
และมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 
การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ก าหนดช่องทาง การร้องเรียน  

และเอกสารหลักฐานท่ีผู้รับบริการต้องใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ช่องทางการร้องเรียน 
การร้องเร ียนหน ่วยงานส ังก ัดสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดน ่าน ผ ู ้ร ้องเร ียนมี ช่องทางการ

ร ้องเร ียน ๒    ช่องทาง ได ้แก่ การร้องเรียนโดยตรงต ่อส านักงานศ ึกษาธิการจ ังหวัดน่าน และการร้องเรียนต ่อ
หน่วยงานอืน่ๆ 

๑.1 การร ้องเร ียนโดยตรงต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ท าได ้ด ังน ี้ 
๑.๑.๑ การร้องเรียนทางโทรศัพทหมายเลข 0-5471-9587,  0-5471-9590 

หรือ โทรสารหมายเลข 0-5471-9588 
๑.๑.๒ การร้องเรียนด ้วยตนเองเป ็นหนังส ือหรือร ้องเร ียนด ้วยวาจา โดยตรงต ่อศ ึกษาธ ิการ

จ ังหว ัดน่าน หรือรองศึกษาธิการจังหวัดน่าน หรืองานวินัยและนิติการ 

     1.1.3 การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หลักของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ท่ี 
http://www.peonan.go.th/ คล๊ิกท่ีแบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
โดยสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางนี้ได้ 

      1.1.4 การร ้องเร ียนผ ่านเฟสบ ุ  ค http://www.facebooK.Com/ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน 
                                

๑.๑.5 การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซอง ดังนี้ 
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน 55000 

๑.๒ การร ้องเร ียนต ่อหน่วยงานอ ื่นๆ 
๑.๒.๑ การร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดน่าน 
๑.๒.๒ การร้องเรียนต่อส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒.๓ การร้องเรียนต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๑.๒.๔ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
๑.๒.๖ การร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)

      1.2.7 การร้องเรียน ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการท ุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)
 
 

http://www.peonan.go.th/


กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
๑. ให้งานวินัยและนิติการเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้งานวินัยและนิติการ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ ศึกษาธิการ 

จังหวัดน่าน ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๓. กรณีท่ีศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดน ่าน เห ็นสมควร ให ้แต ่งต้ังคณะกรรมการส ืบสวนข ้อเท ็จจร ิงหร ือ 
มอบหมายให้ผ ู้ใดตรวจสอบข ้อเท ็จจริง ให ้งานวิน ัยและน ิต ิการ ด าเนินการตามค าส่ังนั้น 

๔. ให้คณะกรรมการส ืบสวนข้อเท ็จจรงิท ี่ได ้รับแต ่งต ั้ง มีหน้าท ี่รวบรวมข้อเท ็จจริง ท ี่เกี่ยวข ้อง และ 
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว พร้อม 
ท้ังท าความเห็นเสนอศ ึกษาธิการจ ังหวัดน่าน ว่ามีการกระท าท ุจริตและประพฤต ิมิชอบเกิดข ึ้นหรือไม่ และเป ็นการกระท า 
ผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณี ไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อศึกษาธิการจังหวัดน่าน และยุติเรื่อง 

5. ในการพิจารณาไต่สวนให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี ผู้ถูกกล่าวหา 
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๖. ให้คณะกรรมการส ืบสวนข้อเท ็จจริงรายงานผลการส ืบสวนต ่อศ ึกษาธิการจ ังหวัดน่าน 
๗. เมื่อมีการด าเนินการในเบ ื้องต ้นเป ็นประการใด ให ้งานวิน ัยและน ิต ิการแจ ้งให้ผ ู้ร้องเรียนทราบ 

ภายใน ๓๐ วัน เวน้แต ่กรณ ีท ี่ผ ู้ร้องเรียนไม่ให้ข ้อมูลท ี่สามารถต ิดต ่อกล ับไปยังผ ู้ร้องเรียนได ้ 
๘. ในกรณ ีท ี่ข้อร้องเรียนเป ็นเรื่องท ี่อยู่นอกเหน ืออ านาจการพิจารณาสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด 

น่าน ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๘.๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึง  

ช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
(๘.๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียน มาตรการ 
ค ุ้มครองและรักษาความล ับของผ ู้ร้องเรียนและผ ู้ให้ข ้อมูล เพื่อเป ็นการค ุ้มครองส ิทธิของผ ู้ร้องเรียนและผ ู้ให้ข ้อม ูลท่ีกระท า 
โดยเจตนาส ุจร ิต หน ่วยงาน ต ้องปกป ิดช่ือท่ีอยู่ หร ือข ้อม ูลใดๆ ท่ีสามารถระบ ุถ ึงต ัวผ ู ้ร ้องหร ือผ ู ้ให ้ข ้อม ูล และเก ็บร ักษา 
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่อง 
ร้องเรียนเท ่าน ั้น ท ี่สามารถเข ้าถึงข้อมลูด ังกล ่าวได ้ ท ั้งน ี้ ผไ ู้ ด ้รับข ้อมูลจากการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ท ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน   
มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูล   
แก่บุคคลอื่นท ี่ไม่มีหน้าท ี่เกีย่วข ้อง เว ้นแต ่ เป ็นการเป ิดเผยตามหน ้าท่ีท ี่กฎหมายก าหนดหร ือต ่อเจ ้าหน ้าท ี่                     
ผ ู ้ม ีอ านาจส่ังให้เปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 



กระบวนการจ ัดการเรื่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของส าน ักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดน ่าน 
 
 

 
 

งานวินัยและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาภายใน 7 วัน 

 
 
 
                                         ศึกษาธิการจังหวัด  
                                  แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน 
                                ขอ้เท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

                                      
 
 

 

 
 
 

ข้อร้องเรียน 

แจง้ ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรียน 

ด าเนินการวินยักรณีมีมลูกล่าวหา        
ว่ากระท าผิดวินยั 



 
   แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านกังานศกึษาธิการจังหวดัน่าน
 
 

ข้อม ูลผ ู้ร้องเรียน 

เขียนท่ี......................................... 
วันท..............เดือน............................... พ.ศ. .......... 

ข ้อมูลผ ู้ร้องเร ียน หมายเลขบัตรประจ าต ัวประชาชน................................................................................................... 

ซื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง................................................................................อาชีพ................................................ 

อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........หมู่บ้าน...........................................ถนน........................................................... 

ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต  ...............................................จังหวัด..................................... 

รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................................................  E-Mail...................................................... 
รายละเอียดการร้องเรียน 

เรื่อง.............................................................................................................................................................................. 

ผู้ถูกร้องเรียน................................................ต าแหน่ง...........................สังกัด.............................................................. 

รายละเอียดเรื่อง........................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง........................................................................................................................................................ 

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

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

ลงช ื่อ.  ............................................ ผ ู้ร้องเรียน 

(....................................................) 

วันท ี่................................................ 



   ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน 
 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

๒. รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

๓. งานวิน ัยและน ิต ิการ 

 

 


