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ค าน า 
 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคคลทั่วไปใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และกรณีอ่ืนๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หรือ
สถานศึกษาภายในสังกัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวให้ 
แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐานในการด าเนินงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย           
ที่เก่ียวข้อง    

 กลุ่มกฎหมายและคดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ และกรณีอ่ืนๆ ที่ได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน และบุคคลทั่วไปได้ใช้ศึกษาหาความรู้หรือด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติฉบับดังกล่าวต่อไป 

   
   กลุ่มกฎหมายและคดี 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  เมษายน ๒๕๖๔   
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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรณอีื่นๆ 

 ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได ้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ 
ตอบสนองความต ้องการของประชาชน ให้เกิดความผาส ุกและความเป็นอยู่ที่ด ีของประชาชน เก ิดผลส ัมฤทธิ์ 
ต ่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากเกินความ
จ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการท ุจร ิตทั้งระบบให ้ม ีมาตรฐานสากล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ ์มีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสาธารณชนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทันต่อเหตุการณ์และให้เสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานจัดการเรื่องร้ องเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ 
รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้  

๑. ค าจ ากัดความ 
  ผู้ร ้องเร ียน หมายถ ึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พน ักงานราชการ ล ูกจ ้าง ของ 
หน่วยงานราชการ  น ักเรียน  ผ ู้ปกครอง  ประชาชนท ั่วไป  และหน่วยงานต ่างๆของรัฐ 
  ผู ้ขอร ับบร ิการ หมายถ ึง  ข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศ ึกษา พน ักงานราชการ ล ูกจ ้าง 
ของหน่วยงานราชการ  น ักเรียน  ผ ู้ปกครอง  ประชาชนท ั่วไป  และหน่วยงานต ่างๆของรัฐ 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง  นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๙ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งทางบวกและ
ทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินการของสถานศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ว่าไดม้ีพฤติการณ์ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระท าการอื่นใดอันเป็น
ความผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดต่อกฎหมาย 

๒. กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่อง หรือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
  กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์ 
  สถานที่ตั้ง ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ใช้ติดต่อ ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๔  
 



-๒- 
 

๓. ช่องทางการร้องเรียน  
   ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนสามารถด าเนินการร้องเรียนได้ด้วยช่องทางดังนี้  
  ๓.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยร้องเรียนได้ที่กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
  ๓.๒ ร้องเรียนเป็นหนังสือ 
   - ส่งที่ตู้รับเรื่องร้องเรียน (ตู้แดง) ติดตั้งอยู่ที่บริเวณเยื้องและใกล้กับห้องเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (ด้านทิศเหนือ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
   - ส่งทางไปรษณีย์  ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ที่อยู่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต าบลท่าทอง 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
  ๓.๓ ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ e-mail : theera2513@gmail.com  
  ๓.๔ ร้องเรียนสายตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๒-๓๑๐๙๐๗๔ 
  ๓.๕ ร้องเรียนทางออนไลน์ เมนู “ช่องทางร้องเรียน” เว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
๔. รายละเอียดหนังสือร้องเรียน 
  ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนจะต้องใช้ถ้อยค าที่สุภาพและระบุรายละเอียดในหนังสือร้องเรียนดังนี้ 
  ๔.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน  
  ๔.๒ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน 
  ๔.๓ บรรยายพฤติการณ์หรือการกระท าของผู้ถูกร้องเรียน อันเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน พร้อมทั้ง
ระบุพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

  ๔.๔ กรณีร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง ถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์” จะต้องระบุพยาน 
หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ ์จึงจะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป 

๕. ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  ๕.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะพิจารณาด าเนินการและสรุปข้อมูลจากหนังสือ
ร้องเรียนและพยานหลักฐานในเบื้องต้น เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ดังนี้ 
   ๑.) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้ส่ง
เรื่องให้สถานศึกษานั้น ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงและจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่ 
   ๒.) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป  
 

 



 
-๓- 

 
   ๕.๒ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ (ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)  และมาตรการให้ความคุ้มครองพยานหรือ
ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ (ตามหนังสือส านักเลขธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)  
  ๕.๓ ระยะเวลาจัดการเรื่องร้องเรียน 
   ๑.) ไม่เกิน ๓ วัน   ส าหรับกรณีข้อเท็จจริงที่ไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
    ๒.) ไม่เกิน ๗ วัน   ส าหรับกรณีข้อเท็จจริงที่มีประเด็นความยุ่งยากเล็กน้อย 
   ๓.) ไม่เกิน ๓๐ วัน ส าหรับกรณีข้อเท็จจริงที่มีประเด็นความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมาก 
  ๕.๔ การด าเนินการหลังจากพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
   ๑.) กรณีเรื่องร้องเรียนไม่มีมูล ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาสั่งยุติเรื่อง  
   ๒.) กรณีเรื่องร้องเรียนมีมูล ให้เจ้าหน้าที่เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการทางวินัยตามแต่ละกรณีความผิด ดังนี้ 
     - กรณีมีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามอ านาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๐ แล้ว
รายงานการด าเนินการทางวินัยตามล าดับชั้นต่อไป  
    -กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แล้วรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

  ๕.๕ กรณีด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จะไดแ้จ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

๖. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและพยาน 
  ๖.๑ การพิจารณาข้อร้องเรียนให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความล ับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส ่งเรื่องให ้หน ่วยงานพ ิจารณานั้น ผ ู ้ให ้ข ้อม ูลและผ ู ้ร ้อง 
อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับทางราชการ 
หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แนน่อนเท ่าน ั้น 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
   การแจ ้งเบาะแสผ ู้มีอิทธิพลต ้องปกป ิดช ื่อและที่อยู ่ผ ู ้ร ้อง หากไม ่ปกป ิดชื่อที่อยู ่ของผ ู ้ร ้อง
จะต ้องแจ ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการ
ตามสมควร เพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวนอย่าให้ต้องรับภัยหรือความ
ไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ ผู้ถูกกล่าวหา 
จะต ้องค ุ้มครองท ั้งฝ่ายผ ู้ร้องและผ ู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม ่ได ้ผ ่านกระบวนการตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิงและอาจ
เป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู ้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้
ปกป ิดหรือไม่ประสงค ์ให้เปิดเผยช ื่อผ ู้ร้องเรียน หน่วยงานต ้องไม ่เป ิดเผยชื่อผ ู ้ร ้องให ้หน ่วยงานผ ู ้ถ ูกร ้องทราบ 
เนื่องจากผ ู้ร้องอาจจะได ้รับความเด ือดร้อนตามเหต ุแห ่งการร้องเรียนน ั้นๆ 
  ๖.๒ เมื่อมีการร ้องเรียน ผ ู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ท ี่กระทบต ่อหน้าท ี่การงานหรือ
การด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น  การแยกสถานที่ท างานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง พยาน และ ผ ู้ถูก
กล ่าวหาพบปะกัน เป ็นต ้น ต ้องได ้รับความยินยอมจากผ ู้ร้องและพยาน 
  ๖.๓ ข้อร้องขอของผ ู้เส ียหาย ผ ู้ร้อง หรือพยาน เช ่น การขอย้ายสถานที่ท างาน หรือวิธีการในการ 
ป้องกนัหรือแก้ไขป ัญหา ควรได ้รับการพจิารณาจากบคุคลหรือหน ่วยงานท ี่รับผ ิดชอบตามความเหมาะสม 
  ๖.๔ ให ้ความค ุ้มครองผ ู้ร้องเรียนหรือพยานไม่ใหถ้ ูกกล ั่นแกล ้ง 

๗. มาตรการค ุ้มครองผู้ถ ูกร ้องเร ียน 
  ๗.๑ ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา และต้องให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนทั่วไป 
เนื่องจากอาจเกิดจากการกลั่นแกล้ง หรือการร้องเรียนเท็จ 
  ๗.๒ ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ได้รับสิทธิในการ
แสดงเอกสารพยานหลักฐานแก้ข้อร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าว 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ที่................................................... 

วันที่............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

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

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ข้าพเจ ้าช ื่อ ......................................  นามสกุล .................................................  อายุ......................ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ที่ ......... ต าบล ............................. อ าเภอ .................................. จังหวัด .................. 

โทรศัพท์ ..................................... อาชีพ .......................................... ต าแหน่ง .................................................. 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/อ่ืนๆ(ระบุ)....................................... เลขที่ ................................................. 

วันที่ออกบัตร ....................................... วันที่บัตรหมดอายุ .............................................  

มีความประสงค์ ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3๙ 

พิจารณาดำเนินการ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในเรื่อง ..........................................................................................  

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

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

โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ ..................................................................................................... ....................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



-๖- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ข้าพเจ ้า ขอส ่งเอกสารหล ักฐานประกอบการร้องเรียน/รอ้งท ุกข์(ถ้ามี)  ด ังน ี้ 

1) ................................................................................................................  จ านวน ..................... ฉบับ 

2) ................................................................................................................  จ านวน  .................. ฉบบ ั 

3) ................................................................................................................  จำนวน ..................... ฉบับ 

4) ................................................................................................................  จ านวน  .................. ฉบบ ั 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  และหากเป็นการร้องเรียน/ 

ร้องทุกขอั์นเป็นเท็จ หรือไม่มีมูลความจริงและเป็นค าร้องที่ไม่สุจริต ข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามกฎหมายต่อไป 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื่อ) ................................................. 

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

ผ ู้ร้องเรียน/ร้องท ุกข์ 

 

 



-๗- 

ใบร ับค าร ้องเร ียน/ร ้องทุกข์ 

ที่................................................... 

วันที่............  เดือน.......................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน    .......................................... ผ ู้ร้องเรียน/รอ้งท ุกข์ 

 
    ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............  เกี่ยวกับเรื่อง.................................................................. 

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

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

................................................................................................................... ..............................  น ั้น 

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได ้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องท ุกข์ของ
ท ่านไว้เพ่ือด าเนินการเรียบร้อยแล ้ว เมื่อวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ..................... 

 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)..................................... เจ้าหน้าที่รับเรื่อง  

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

       

      

 


