การจัดการเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
งำนวินัยและนิติกำร

หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชน เพื่อสนองนโยบำยของรัฐบำล
ในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๖ ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๔๖ โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร รับฟัง
ข้อเสนอแนะ รับแจ้งเบำะแส และร้องเรียน พฤติกรรมครู นักเรียน ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่มีพฤติกรรม
ผิดปกติหรือส่อไปในทำงที่ไม่เหมำะสม ภำยใต้ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐, พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศ/
คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ประกอบกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำ
โครงกำร สพฐ.ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อทรำบถึงสถำนะระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนว่ำมีกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำคู่มือกำรจัดกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ทีช่ ัดเจน โดยกำหนดให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล งำนวินัยและนิติกำร เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ และเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีกำรกำหนดช่องทำงกำรติดต่อแจ้ง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดประเภทและกระบวนกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ กระบวนกำรจัดกำรข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ กำหนดวิธีกำรเก็บรักษำควำมลับเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบกำรจัดกำร กำรติดตำมและประเมินผล กำรจัดทำสถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน ประสำนข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำน ICT กรณีที่ต้องจัดทำหรือดำเนินกำร
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน กระบวนกำรในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของหน่วยงำน
๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น ผู้กำกับดูแล ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรในหน่วยงำนทุก
ระดับมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและหรือมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำน
๓. เป็นช่องทำงให้ประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ตรวจสอบ แสดงควำม
คิดเห็นหรือเสนอแนะ ตลอดจนกำรแจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน
๔. เพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับกำรตอบสนองแก้ไขด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม
มีประสิทธิภำพ และเป็นกำรตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทยตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้
๒. หน่วยงำนมีกลไกในกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของบุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูป ธรรม อันจะส่งผลดีต่อกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ช่องทางการร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
๑. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
๒. ทำงโทรศัพท์/โทรสำรหมำยเลข ๐๓๘-๕๕๑๔๕๖/๐๓๘-๕๕๔๐๖๒ หรือโทรศัพท์สำยตรง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๙๕๘๕๗๗๓๕ หรือนิติกร งำนวินัยและนิติกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๕๕๑๔๕๖ ต่อ ๑๓
๓. กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒, รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ หรือนิติกร งำนวินัยและนิติกำร
๔. กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ที่อยู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกำะขนุน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๒๔๑๒๐
๕. กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๖. กำรร้องเรียนผ่ำน Website ; Facebook เวปเพจงำนวินัยและนิติกำร สพป.ฉะเชิงเทรำ
เขต ๒ ; Line
๗. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยนอก
๑) สำนักงำน ก.พ.
๒) คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจำกระทรวง ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มำตรำ ๒๓, ๒๔ และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
๕) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
หมำยเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จ
กระบวนกำรหำกไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น

วิธีการยื่นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน
๒. ใช้ถ้อยคำหรือข้อควำมที่สุภำพ และต้องมี
๑) วัน เดือน ปี
๒) ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นำมสกุล/สังกัด)
๓) เรื่องที่ร้องเรียน เข้ำลักษณะทุจริต ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
๔) รำยละเอียดกำรร้องเรียน
๕) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำม
เดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ดำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับ
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถดำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้
๖) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
๓. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำย
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงำน
๔. กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั้น ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้ เพื่อยืนยันว่ำ
มีตัวตนจริง ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพื่อกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมเสียหำย
๕. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั้น ให้ยุติเรื่อง
และเก็บเป็นฐำนข้อมูล
๖. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้
๑) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียด
แห่งพฤติกำรณ์ และปรำกฏพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั้น จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำร
เฉพำะเรื่อง
๒) ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
๓) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
๔) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล
๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอื่นได้ดำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มี
ข้อสรุปผลกำรพิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่ำงเช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.), สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
๖) เรื่องที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ได้ดำเนินกำร
ในเรื่องวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำด
อย่ำงเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระสำคัญเพิ่มเติม

นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๑. คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์จริง จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์
๒. คำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะ
เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือกำรชี้ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถดำเนินกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน ๗ วัน กรณีมีมูล
ว่ำกระทำผิดวินัยจะดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณีเป็นกำรกระทำควำมผิดที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำน
ที่มอี ำนำจดำเนินกำรต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน
๑. กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้กำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำเป็นควำมลับ
ทำงรำชกำร หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น
กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจ
สั่งกำรตำมสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง ผู้เป็นพยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัย
หรือควำมไม่เป็นธรรมที่อำจเกิดมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีกำรระบุชื่อ
ผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำน
ผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ
๒. เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกดำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน
หรือกำรดำรงชีวิต หำกจำเป็นต้องมีกำรดำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ทำงำนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง
ผู้เป็นพยำน และผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและผู้เป็นพยำน

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ทำงำนหรือวิธีกำร
ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม
๔. ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา
๑. ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิด ต้องให้ควำมเป็นธรรม
และให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น
๒. ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี้แจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง
เอกสำร/พยำนหลักฐำน
การติดตามประเมินผล
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มบริหำรงำนบุคคล งำนวินัยและนิติกำร จัดทำข้อมูลสถิติ
กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒ ทรำบ ทุกไตรมำส

แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ......................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน........................................................................................อำยุ......................ปี
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อำชีพ..................... .............................
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่.............หมู่บ้ำน.....................................ถนน..............................................................
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................................E-Mail…………………………….…………….
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)........................................................................................................................
ข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................................................
รำยละเอียด (พร้อมระบุพยำนหลักฐำน)...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ-สกุล)..........................................................................................................…
หน่วยงำน...................................................................หมำยเลขโทรศัพท์..............................................................
สถำนที่ติดต่อกลับ.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
*** ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมำยเลขโทรศัพท์ E-Mail สถำนที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นควำมลับ
เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
๒. ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่ำวหำ และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับควำมคุ้มครองที่เหมำะสมจำกสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
๓. กำรนำควำมเท็จมำร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำยอำจเป็นควำมผิด
ฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร

