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มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
หมู่ที่ 17 บ้านจุนรัชดา ตาบลจุน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
แนวทางการเรื่องร้องเรียน
วัตถุประสงค์
กำรเปิ ดให้ บ ริ กำรเรื่ องร้ อ งเรี ยนทำงอินเตอร์ เน็ต เป็นช่องทำงให้ บุค คลทั่ว ไปได้ส ำมำรถส่ ง เรื่ อ ง
ร้องเรียนมำยังหน่วยงำนได้โดยตรง เพื่อควำมรวดเร็วในกำรรับทรำบปัญหำ สำมำรถนำไปดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
โดยทุกๆเรื่องจะได้มีกำรติดตำม มิให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรแก้ไขปัญหำ และเพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำ ที่อำจจะเกิด
จำกผู้ ที่ไม่ ป ระสงค์ ดี ที่ต้องกำรก่ อ กวนระบบงำน และเพื่อ ให้ เป็ น ไปตำมวัต ถุ ประสงค์ ข องกำรบริ กำรอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพสูงสุด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 มีหลักเกณฑ์ วิธีกำรใช้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การร้องเรียน
1. เรื่องที่อำจนำมำร้องเรียนได้ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอันเนื่องมำจำก
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ในเรื่องรำวดังต่อไปนี้
1.1 กระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร
1.2 กระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
1.3 ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินควร
1.5 กระทำกำรนอกเหนืออำนำจหน้ำที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
2. เรื่องที่ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอื่น
3. กำรใช้บริกำรร้องเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ต้องสำมำรถติดต่อ
กลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้ เพื่อยืนยันว่ำ มีตัวตนจริง
วิธีการยื่นคาร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคำสุภำพและมี
1.1 วันเดือน ปี
1.2 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
1.3 ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยอย่ำงไรต้องกำรให้แก้ไขดำเนินกำรอย่ำงไร หรือ ชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ /
หน่วยงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ได้ชัดแจ้ งเพียงพอที่สำมำรถดำเนินกำรสืบสวน
สอบสวนได้
1.4 ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล(ถ้ำมี)
1.5 คำร้องเรียนอำจส่งหนังสือโดยตรงเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรหรือช่องทำงเวบไซต์ www.phayao2.go.th
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
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เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
1. คำร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือหรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริง จะถือว่ำเป็น
บัตรสนเท่ห์
2. คำร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอหรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือกำร
ชี้ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
3. คำร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งกำรร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (คลิกเพื่อพิมพ์แบบ
ฟอร์มร้องทุกข์)
2. ร้องเรียนทำงจดหมำย ที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 หมู่ที่ 17 ตำบลจุน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ 56150
3. ร้องเรียนทำงศูนย์บริกำรประชำชน ในเบื้องต้นหมำยเลขโทรศัพท์ โทร. 054 421151 หรือ โทรสำร
054 421186
4. ร้องเรียนผ่ำนเวบไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ดังต่อไปนี้ Web site :
http//www.phayao2.go.th หรือ http://nitikorn.phayao2.go.th
5. ร้องเรียนผ่ำน e-Mail : py2group@gmail.com หรือ nitikorn@phayao2.go.th
การร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขในกำรส่งเรื่องร้องเรียน : กรุณำป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ e-Mail จะมีประโยชน์
สำหรับกำรติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแจ้งผลกำรตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่ำนทรำบ ถ้ำ
หำกท่ำนไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องกำรทรำบผลกำรตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่ำวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่ำเป็นกำรแจ้งเบำะแสให้ทรำบเท่ำนั้น ถ้ำท่ำนยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นให้คลิกที่
ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้ำงล่ำงนี้
คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งมำยังผู้ร้องเรียน ตำมที่มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทำงร้องเรียน ข้ำงต้นว่ำ
“ร้องเรียนไปทำไม ร้องไปก็ไม่ได้เรื่อง” นั้นผู้ดูแลช่องทำงนี้ขอเรียนว่ำ ท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขในกำร
ร้องเรียนและปฏิบัติตำมในกำรให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ เมื่อ
ท่ำนไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนและเมื่ อตรวจสอบเรื่องหรือดำเนินกำรให้ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ร้องเรียนแล้ว
ผู้ดูแลช่องทำงนี้ก็สำมำรถจะแจ้งผลกำรดำเนิน กี่ตำมข้อร้องเรียนให้ท่ำนทรำบได้ดังนั้น กำรดำเนินกำรตำมช่องทำง
“ร้องเรียน” ผู้ร้องต้องปฏิบัติตำมหรือยอมรับตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วย
ระบบการตอบสนอง / รายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ย น (นิติกรของหน่ว ยงำน) จะดำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิน กำรเรื่ อ ง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบทันทีเมื่อเรื่องสิ้นสุดโดยวิธีกำรแจ้งทำงโทรศัพท์ / ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ และแจ้ง
เป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
กลุ่มกฎหมำยและคดี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
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แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
วิธีการยื่นคาเรื่องร้องเรียน

คำเรื่องร้องเรียนสำมำรถ
ส่งหนังสือโดยตรง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

ใช้ถ้อยคำสุภำพ

ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน
หรือช่องทำง Web site: http//www.phayao2.go.th
หรือ http//nitikorn.phayao2.go.th
แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

e-Mail address : py2group@gmail.com
และ nitikorn@phayao2.go.th
ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน ธุรกำร

ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่เรื่องร้องเรียน
ได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
อย่ำงไรต้องกำรให้แก้ไขดำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้
ช่องทำงเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/
หน่วยงำน สพป.พะเยำ เขต 2 ได้รับแจ้งเพียงพอ
ที่สำมำรถดำเนินกำรสืบสวน สอบสวนได้
ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ
และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)

................................................ลงนำม
(นำยทินกร อินทะนำม)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

