คู่มือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

๒

คานา
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูร ณ์ เขต ๒ เป็นหน่ว ยงำนกำกับ ดูแล
สนับสนุน ส่งเสริม และประสำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หน่วยงำน องค์กรและบุคคลต่ำง ๆ ที่จัด
กำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำย และได้ม ำตรฐำนกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงเสมือนเป็นหน่วยอำนวยควำมสะดวกให้ กับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ
อื่น ๆ ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัว มีควำมเป็นอิสระสำมำรถให้บริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำง
ทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภำพและเป็ น ธรรม ตลอดจนกำรบริ ห ำรงำนโดยองค์ ค ณะบุ ค คลที่ เ รี ย กว่ ำ คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจั งหวั ด (กศจ.) คณะกรรมกำรติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึ กษำเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ (ก.ต.ป.น.) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์
เขต ๒ มีโครงสร้ำงกำรบริ หำรเป็น ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย และ ๑๑๙ โรงเรียน จึงเป็นหน่วยงำนที่มีขนำดใหญ่ มี
โอกำสที่จะได้รับข้อร้องเรียนต่ำง ๆ ตลอดเวลำ
เพื่อ ให้ก ำรจัด กำรเรื ่อ งร้อ งเรีย น และกำรพิจ ำรณำเรื่อ งร้อ งเรีย นเป็น ไปด้ว ยควำม
เรียบร้อย และให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่ องร้องเรียน ผู้
แจ้ง เรื่อ งร้อ งเรีย น และผู้ถูก ร้อ งเรีย นได้รับ ควำมเป็น ธรรม ได้ รับ กำรคุ้ม ครองอัน จะทำให้ก ำรปฏิบัติ
เกี่ย วกับ เรื่อ งร้อ งเรีย นมีป ระสิท ธิ ภ ำพและประสิท ธิผ ล จึง ได้จัด ทำคู่มือ กำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่อ ง
ร้องเรียนขึ้น
คณะผู้จัด ทำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือ กำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่และผู้เกี่ยวข้อง หรือประชำชนผู้ที่สนใจ หำกมีข้อเสนอแนะ
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ผู้จัดทำยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนต่อไป

จ่ำสิบเอกอำไพ สอนจิตร
กลุ่มกฎหมำยและคดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒
ผู้จัดทำ

๓
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๔

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ได้มี
กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนและดำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
๒. เพื่อให้กำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๓. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทำงในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ ส ำมำรถถ่ ำ ยทอดให้ กั บ ผู้ เ ข้ ำ มำ
ปฏิบัติงำนใหม่ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำร ให้ สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ เพื่อ
ขอรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร
๔. เพื่อให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สำมำรถเข้ำใจ และมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ สำมำรถปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล
๕. เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน
และวิธีพิจำรณำเรื่องร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกขั้นตอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของปวงชน
ชำวไทย
มำตรำ ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๒) เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐและได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดย
รวดเร็ว
๒. คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เรื่อง
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
๓. พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๗
มำตรำ ๓๘ “เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อจำกประชำชน หรือจำกส่วนรำชกำรด้วยกัน
เกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบคำถำม
หรือแจ้งกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๑๕ วันหรือภำยในกำหนดเวลำที่กำหนดไว้”
มำตรำ ๔๑ ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร ให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำดำเนินกำรให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้ง

๕
ให้บุคคลนั้นทรำบผลกำรดำเนินกำรด้วย ทั้งนี้ อำจแจ้งให้ทรำบผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วน
รำชกำรด้วยก็ได้ ในกรณีกำรแจ้งผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศมิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น
คาจากัดความ
ข้อร้องเรียน

หมำยถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย กำรสอบถำม
กำรร้องขอข้อมูล
ผู้ร้อง
หมำยถึง ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ลูกจ้ำง
พนักงำนรำชกำร ประชำชน คู่สัญญำ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีข้อร้องมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒
เจ้ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียน ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒
กลุ่ม/หน่วย
หมำยถึง กลุ่มอำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มกฎหมำยและคดี
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และหน่วยตรวจสอบภำยใน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
นั้น ๆ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำน หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ เพชรบูรณ์ เขต ๒ ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ผู้อำนวยกำรหน่วย
หัวหน้ำกลุ่มงำน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนนั้น ๆ
ศูนย์
หมำยถึง ศูนยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอำเภอ และศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
สถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
ระดับข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรจำแนกระดับควำมสำคัญของข้อร้องเรียน

๖
ระดับข้อร้องเรียน
จาแนกได้ ๓ ระดับ ดังนี้
รำยกำร
ประเภท

นิยำม

ตัวอย่ำง

ระดับ
๑
๒
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำ ข้อร้องเรียน ผู้ที่รับเรื่อง และ
ชมเชย กำรสอบถำม กำรร้อง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้
ขอข้อมูล
เอง
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน แต่
เดือดร้อน แต่ติดต่อมำเพื่อ
สำมำรถแก้ไขได้โดยเจ้ำหน้ำที่
เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น คำ ในหน่วยงำน
ชมเชย กำรสอบถำม และกำร
ร้องขอข้อมูล

-กำรสอบถำมข้อมูล
-กำรขอถ่ำยสำเนำเอกสำร

ระยะเวลำใน ภำยใน ๓ วันทำกำร
กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

๓
ข้อร้องเรียนที่เจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถแก้ไขได้

ตั้งแต่ ๔-๑๕ วันทำกำร

ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อน
และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงำนไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำได้โดยเร่งด่วน
และมอบหมำยเรื่องให้
นิติกรหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนนั้น
-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมผิดวินัยเจ้ำหน้ำที่
-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
ควำมไม่โปร่งใสในกำรขอ
วิทยฐำนะของครู
-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริต
ฯลฯ
เกินกว่ำ ๑๕ วันทำกำร

กลุ่ม/หน่วยเจ้ำของเรื่อง

นิติกร

-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรบริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่
-กำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
กรอกข้อมูลผิดพลำด

๗
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับข้อร้องเรียน
๒. ลงทะเบียน
๓. วิเครำะห์ข้อมูล
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
๕. ผู้เกี่ยวข้องแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน ๑๕ วันทำกำร พร้อมสำเนำ
แจ้งให้สำนักงำนเขตฯ ทรำบ
๖. เรื่ องใดที่ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรได้เสร็จภำยใน ๑๕ วันทำกำร รำยงำนผู้ อำนวยกำร
สำนักงำนเขตฯ เพื่อพิจำรณำมอบนิติกรดำเนินกำร
๗. รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตฯ พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียน
ช่องทางรับและตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน
ช่องทาง
ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง
ผ่ำนสื่อสำธำรณะ

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ภำยใน ๑ วันทำกำร

ติดต่อด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่
โทรศัพท์

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน
ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน

ภำยใน ๑ วันทำกำร
ภำยใน ๑ วันทำกำร

หนังสือ/หน่วยงำน ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน
อื่น

ภำยใน ๑ วันทำกำร (นับจำกสำรบรรณกลำง
ลงเลขรับ)

การบันทึกข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียน
๑. ทุ ก ช่อ งทำงที่มี ข้ อ ร้ องเรี ย น เจ้ ำ หน้ ำที่ ต้ อ งบัน ทึ ก ข้ อ ร้อ งเรี ย นลงบนแบบฟอร์ มบั น ทึ ก ข้ อ
ร้องเรียน
๒. กำรบันทึกข้อร้องเรียน ควรถำมชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศั พท์ สำหรับติดต่อกลับ เพื่อ
เป็นกำรยืนยันควำมถูกต้อง และเป็นประโยชน์กำรแจ้งข้อมูลกับผู้ร้องเรียน

๘
การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ข้อร้องเรียน
๑. ข้อร้องเรียนระดับ ๑ สำมำรถตอบข้อซักถำมได้ทันที หรือกรณีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่
อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถตอบปัญหำได้ หรือติดรำชกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องไว้แจ้งเจ้ำของเรื่องโดยตรง และ
จะตอบกลับภำยใน ๓ วันทำกำร
๒. ข้ อร้ อ งเรี ย นระดั บ ๒ เจ้ ำ หน้ำ ที่ ผู้ รับ เรื่ อ ง ส่ ง เรื่อ งให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ดำเนิ นกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เสนอผ่ำน ผู้ อำนวยกำรกลุ่มนั้น ๆ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์
เขต ๒ ตำมลำดับ และแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน ๔-๑๕ วันทำกำร
๓. ข้อ ร้ องเรี ย นระดั บ ๓ เจ้ ำ หน้ำ ที่ ผู้ รั บ เรื่อ ง ส่ ง เรื่อ งให้ ผู้ รั บผิ ด ชอบ ดำเนิน กำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เสนอผ่ำน ผู้อำนวยกำรกลุ่มนั้น ๆ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่รับผิดชอบกลุ่ม และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์
เขต ๒ ตำมลำดับเพื่อมอบหมำยให้นิติกรดำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลำในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกิน ๑๕ วันทำกำร
การติดตามผลการ
ดาเนินการข้อร้องเรียน
ทุกวั น สิ้ น เดื อนเจ้ ำ หน้ ำที่ใ นแต่ล ะกลุ่ ม/หน่ว ย สรุป รำยงำนผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ ผ่ำนผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย และรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ ที่กำกับดูแลกลุ่ม/หน่วย นั้น ๆ เจ้ำหน้ำที่ในแต่ละกลุ่มส่งสรุป
รำยงำนให้กลุ่มกฎหมำยและคดีเป็นข้อมูลจัดกำรข้อร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๒

๙
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

ผู้ร้องเรียน

ใช่

ผ่านสื่อสาธารณะ/
หน่วยงานอืน่

ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่

ผอ.กลุ่ม

ไม่ใช่
มาด้วยตนเอง

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่

ผู้รับบันทึก

ผอ.กลุ่ม

หนังสือ

ผ่านเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่

บันทึกลงแบบฟอร์ม

ผอ.สพป.พช.๒
วินิจฉัยสั่งการ

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์อาเภอ/ศูนย์
เครือข่าย/โรงเรียน/คณะกรรมการ
จัดการ ดาเนินการ
ไม่รุนแรง
รุนแรง
ตอบผู้ร้องเรียน/ไกล่เกลี่ย/
ยุติ

รุนแรง
รุนแรง

ทบทวนในฝ่ายบริหาร/ตั้ง
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ใช้
กระบวนการทางนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์
ไม่ยุติ

นิติกร
ดาเนินการ

ยุติ

รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑๐

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
๑. แจ้ งด้ ว ยตนเองที่ ห้องผู้อ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประถมศึ กษำเพชรบู รณ์ เขต ๒ หรื อรองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
ประถมศึ ก ษำเพชรบู ร ณ์ เขต ๒ หรื อ กลุ่ ม กฎหมำยและคดี อำคำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดป่ำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
๒. จดหมำยหรือเอกสำรร้ องเรี ยนส่ งถึ ง ผู้ อำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ อำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒ หมู่ที่
๑ ตำบลวัดป่ำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
๓. โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๕๖๗๐-๔๘๐๘ ต่อ ๑๖ หรือโทรสำรหมำยเลข ๐-๕๖๗๐-๔๘๑๘
๔. กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๕. ร้องเรียนผ่ำนเว็ปไซด์สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒

๑๑
แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒
วันที่......................เดือน.................................พ.ศ........................
ด้วย...................................................................... เลขบัตรประจำตัวประชำชน.............................................
อำยุ...................ปี อำชีพ...........................................อยู่บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่.............หมู่บ้ำน...........................
ถนน..................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์................................... E-Mail…………………………….………………….……….
ร้องเรียนเรื่อง................................................................................................................................................
ข้อควำมที่ร้อง................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ร้องเรียน
(..............................................................)

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

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๒
-ได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมำ

เพื่อโปรำดทรำบ

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

เจ้ำหน้ำที่

๑๒

ลาดับ เลขที่หนังสือ
ที่

ลงวันที่

ทะเบียนรับข้อร้องเรียน, ร้องทุกข์ ปี..............................
จาก
ถึง
เรื่อง

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ

