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1
บทที่ 1
บทนำ
1.หลักการและความสำคัญของการร้องเรียน
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จึงมีการคุ้มครองหรือรับรอง
“สิทธิที่จะร้องเรียน” หรือ “สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ” (Right to Petition) อันเนื่องมาจากได้รับ
ความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐให้กับประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ
เกือบทุกฉบับ โดยปรากฏให้เห็นล่าสุดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๔๑
ที่กำหนดว่า บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาโดยรวดเร็ว และต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ลุล่วงไป ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา ๔๑ ที่กำหนดว่า กรณีที่
ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก
หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระ ตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นที่จะต้อง
พิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มี ที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการ
ด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้
การดำเนินการดังกล่าว เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ สถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล การให้บริ การอย่าง
สม่ำเสมอ อันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วกัน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บ ุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผ ู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหา
ตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตอง เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการได้ทราบถึงกระบวนการดำเนินการ
ร้องเรียน
3. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการเรื่องร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3.ขอบเขต
คู่มือการร้องเรียนได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
วิธ ีการยื่นคำร้องเรียน ขั้น ตอนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ตลอดจนได้จัดทำ
แบบฟอร์มการร้องเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นหนังสือเรื่องร้องเรียน

2
บทที่ 2
แนวคิดเกี่ยวกับการร้องเรียน
1. ความหมายของการร้องเรียน
1.1 ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘) ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว
ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
1.2 คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน (๒๕๕๓: ๑-๒) ได้แบ่งแยก
พิจารณาความหมายของคำว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ ๒ ประการ คือ
(๑) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน เนื่องจาก
ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
(๒) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย และยัง
รวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย
สรุป การร้องเรียน หมายถึง การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆต่อหน่วยงานของรัฐ
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องเรียนเพื่อขอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือข้อขัดแย้งที่มีอยู่
ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยราชการ และประชาชนด้วยกันเองเพื่อขอให้ช่วยเหลือ
แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็น
ธรรม หรือ พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย
2. ประเภทของเรื่องร้องเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี แบงเรื่องรองเรียนเปน ๕ ประเภท ตามภารกิจและ
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๑. ร้องเรีย นเพื่อให้ดำเนิน การทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมขัดต่อวินัยของ
ข้าราชการ เช่น ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ชู้สาว ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นต้น
๒. ร้องเรียนการให้บริการ เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พูดจาไม่สุภาพ
แสดงกิริยาอาการไม่เหมาะสม ไม่อำนวยความสะดวก เป็นต้น
๓. ร้องเรียนเพื่อ ขอความช่วยเหลือ ให้แก้ไขความเดือดร้อนจากการกระทำของหน่ วยงานรัฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชา ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งเลื่อน
เงินเดือน เป็นต้น
๔. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแส และคำชมเชย
๕. อื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

3
บทที่ 3
การยื่นเรื่องร้องเรียน
1.วิธีการยื่นคำร้องเรียน
คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการเพื ่ อ ประชาชนของหน่ ว ยงานของรั ฐ สำนั ก งาน
ก.พ.(2541:20-21) กล่าวถึง วิธีการยื่นคำร้องเรียน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐไว้ ดังนี้
(1) ร้องเรียนด้วยวาจา กรณีนี้จะเหมาะสมสำหรับเรื่องที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องการแก้ไขในทันที
(2) ร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นกรณีที่ใช้กับการร้องเรียนทั่วไปในทุกเรื่องที่ต้องการการแก้ไขปัญหา
หรือต้องการการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรที่เหนือกว่า ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ต้องทำโดยการเขียนหนังสือหรือ
พิมพ์ เล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากที่สุด แจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน
เพียงพอที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน ถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานควรส่งไป
พร้อมกันด้วย เพราะจะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นไปโดยรวดเร็วขึ้น
2. คำร้องเรียนประกอบด้วย
(1) รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน ประกอบด้วย
- ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อโดยสะดวก หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
- วันที่ที่ยื่นหนังสือร้องเรียน
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานหรือผู้ที่ถูกร้องเรียนกฎหมาย
- ชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคลผู้ถูกร้องเรียน
- ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
พร้อมพยานหลักฐาน
(3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
(4) ใช้ถ้อยคำสุภาพ หลีกเลี่ยงการร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคำเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอื่น
3. เรื่องราวร้องเรียนที่ไม่อาจรับไว้พิจารณา มีลักษณะ ดังนี้
(๑) เรื่องรองเรียนที่มีลักษณะเปนไปในทางนโยบายโดยตรง ซึ่งรัฐบาลตองรับผิดชอบตอสภา
(๒) เรื่องที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว
(๓) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลว
(๔) เรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษานนทบุรี ไดดําเนินการในเรื่องวินัย การลงโทษและ
การรองทุกข หรือเรื่องที่ไดรับไวพิจารณา หรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอยางเปนธรรมแลว และไมมี
พยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสําคัญเพิ่มเติม
(5)เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ และ
ปรากฏพยานชัดเจน

4
บทที่ 4
ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
๑. การรับเรื่องร้องเรียน
๑.๑ เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์หนังสือ เว็บไซต์ของ
สำนักงาน ดำเนินการรับเรื่องตามระบบสารบรรณ
๑.๒ เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ประชาชนร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อ
ด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้ อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่ อ ง
ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน
บางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเชื่อถือ
เพียงใด
- รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียน
เรื่องอะไร เกี่ย วข้องกับ บุคคลหรือองค์กรใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทั นทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวย
ความสะดวกและไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ
๒. ช่องทางการเข้าถึงบริการ
(๑) มาแจงดวยตัวเอง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
(๒). สงจดหมายมาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เลขที่ ๘๕ หมู ๑๐ ตําบลไทรมา
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
(3). โทรศัพทหมายเลข ๐๒-๑๔๙-๓๙๒๓ ถึง ๖ ตอ ๓๐๗ Fax ตอ ๓๐๘
(4). E-mail:spm.nonthaburi@gmail.com
(5). เว็บไซต์ www.spmnonthaburi.go.th
๓. การจัดการกับเรื่องร้องเรียน
3.1 กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้
(๑) อ่านเรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการร้องเรียนโดยละเอียด
(๒) สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อ แล้วจัดทําบันทึกข้อความแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
ตามลำดับ
3.2 กรณีผู้ร้องเรียนมาด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้
(๑) สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสำคัญพอสมควรประกอบ
ไปด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร หรือ ความเห็น
ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ต่างๆ และให้ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง
(3) สรุปประเด็นการร้องเรียน โดยย่อแล้วจัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา
3.3 กรณีรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์/ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้
(๑) สอบถามชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๒) สอบถามเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้น
(๓) ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่กล่าวหาผู้อื่นจะต้องสอบถามผู้ร้องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจน หากผู้ร้องมี
ข้อมูลเป็นเอกสารขอให้ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ก็ได้
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(๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนว่าสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ ถ้าดำเนินการได้จะประสาน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทันที และหากได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป
(๕) บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล ไม่ให้รับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องมิให้เกิดปัญหาการ กลั่นแกล้ง และแจ้งให้
ผู้ร้องทราบ
(๖) สรุปประเด็นการร้องเรียนร้อง โดยย่อเพื่อจัดทำบันทึกข้อความและหนังสือบันทึก ข้อความแทน
การลงชื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
2.ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดมอบหมายใหกลุมกฎหมายและคดี เปนผูรับผิด
ชอบหลักในการจัดการเรื่องรองเรียน
3. แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
(1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส ่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ หากเรื่อง
ร้องเรียนนั้นมิได้ทำเป็นหนังสือ ให้จัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มโดยมีข้อความตามที่
กำหนด
(๒) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อร้องเรียนว่ามีเนื้อหาและรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
ซึ่งรายละเอียดที่จำเป็นในการรับเรื่องร้องเรียนคือ ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ เนื้อหาสาระของการ
ร้องเรียน
(3) เสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา
(4) การสั่งการ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือให้ผู้ถูก
ร้องเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ มอบหมายให้ผู้เกี่ยวของดำเนินการ เช่น ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัด
ส่งเรื่องให้โรงเรียนที่ถูกร้องเรียน เป็นผู้ดำเนินการ แล้วรายงานผลให้ทราบ
(5) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหา หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง และหากมีมูลให้
ดำเนินแก้ไขหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังนี้
1) ภายในเวลา 10 วันทำการ ได้แก่เรื่องที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
จากฐานข้อมูลของสำนักงาน
2) ภายในเวลา 30 วันทำการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถรวบรวม
ข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติม
3) ภายในเวลา 60 วั น ทำการ ได้ แ ก่ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ ม ี ข ้อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ต้ อ งสื บ หา
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ก็ขึ้น อยู่กับ ประเด็น ความซับซ้อนความยุ่งยากในการสืบสวน อาจจะแล้วเสร็จเกิน กว่ า
กำหนดเวลาดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี
(6) แจ้งผลการร้องเรียน
1) แจ้งผลเบื้องต้น เมื่อได้ตรวจสอบเบื้อ งต้น แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
การแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียน
2) แจ้งผลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน เมื่อผู้มีอำนาจได้พิจารณาสั่งการตาม
อำนาจหน้าที่และลงความเห็นในรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว อนึ่ง หากมีกฎหมาย ระเบียบ กำหนด
ระยะเวลาการแจ้งผลไว้โดยเฉพาะให้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
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บทที่ 5
แผนผังการจัดการร้องเรียน และแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
1.แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน

รับเรื่ องร้องเรี ยนจากช่องทางต่างๆ

เจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับ

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบเบือ้ งต้นแยกประเภทเรื่องร้องเรียน
เสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาพิจารณาสั่งการ
ไม่รบั เรื่องร้องเรียน

ยุติเรื่อง

รับเรื่องร้องเรียนสืบสวนข้อเท็จจริง

กรณีมีขอ้ มูล

กรณีไม่มีขอ้ มูล

ดาเนินการตามกฎหมายที่

ยุติเรื่อง

เกี่ยวข้อง

แจ้งผูร้ อ้ งเรียน

(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน 15 วัน)
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2. แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน
หนังสือร้องเรียน
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ..............
เรื่อง ร้องเรียน..........................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .......................................................................................... ...................................
ข้าพเจ้าชื่อ ....................................................นามสกุล......................................................
อยู่บ้านเลขที่ ................หมู่ที่ ................ถนน...................................ตำบล/แขวง .................................
อำเภอ/เขต ...................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์.............
ขอรองเรียนตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
คือ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ได้กระทำการเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ฯลฯ โดยมีข้อเท็จจริง
ดังนี้
1................................................................................... .....................................................
2............................................................................................................................ ............
3........................................................................................................................................
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว(ถ้ามี) คือ
เรื่อง ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................จำนวน.......................แผ่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

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

2. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งผลการร้องเรียน

ที่ ศธ 04๓๐๙/
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
๘๕ หมู ๑๐ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลไทรมา
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................

เรื่อง แจ้งผลการร้องเรียน
เรียน………………………………………………………
อ้างถึง.........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย...............................................
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดดาํ เนินการตามประเด็นที่รองเรียนแลว
ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.......................

