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กลุ่มกฎหมำยและคดี 



   

ค ำน ำ 

  ด้วยรัฐบาลมี เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมให้อยู่เป็นสุขร่วมกันเพื่อน าไปสู่ เสถียรภาพ                     
และประโยชน์สุขโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ                 
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย และ
ข้อเสนอความคิดเห็น ค าติชม ได้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

  กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีภารกิจ
หลักเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของหน่วยงานภายในสังกัดอันประกอบด้วยโรงเรียนและ              
กลุ่มงานต่างๆ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมบุรีรัมย์ ซึ่งสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีการบริการ
จัดการได้เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุด จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนข้ึนเพื่อให้
ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ ได้รับทราบและเข้าใจในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน                  
เพิ่มยิ่งขึ้น 

  คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับคู่มือ
ฉบับนี้ ผู้จัดท ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป    

   

             
                  กลุ่มกฎหมายและคดี 
       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
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วัตถุประสงค์ 

  

 1. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ได้มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม   
ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการท างานของบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแสดง 
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการที่ตรงตามความต้องการ 

 4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการได้ทราบถึงกร ะบวนการจัดการ              
ข้อร้องเรียน 
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 ขอบเขต  

 

  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื่อง ร้องเรียน  และด าเนินการจัดการ              
ข้อร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา
คามโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มกฎหมายและคดี  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม อาคารมัธยม 2 

  2. ส่งหนังสือ / จดหมาย ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม ถนน นิวาศ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

  3. Emaill : ssbr32@hotmail.com 

  4. โทรศัพท์ 044-612-408 

  5. โทรสาร 044-612-644 

  6. กล่องรับความเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ บน เว็บไซต์ http://www.ssbr.go.th 

  7. หน่วยงานอื่นที่รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน
การตรวนเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการรัฐสภา ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด  ฯลฯ 
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  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

มาตรา 41 บุคลคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

  (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(2) เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐและได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดยรวดเร็ว 

(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

  2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 

 มาตรา 38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือ            
จากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน สิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้
ตาม มาตรา 37 

 มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของ   
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบ  
ผลการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

5. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ
การป้องกัน และแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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        นิยำม 

 

ข้อร้องเรียน     หมายถึง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถาม การร้องขอข้อมลู 

  

 ผู้ร้องเรียน       หมายถึง ประชาชนทั่วไป ผู้รบับริการ ผูม้ีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรภาครัฐ   
       หน่วยงานเอกชน หรือผู้ได้รบัมอบฉันทะใหม้าร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ 

 

เจ้าหน้าท่ี      หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม รอง 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ผู้อ านวยการ 
                               โรงเรียนสงักัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรรีัมย์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียน 
                               สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรมัย์ ข้าราชการครู พนักงานราชการ    
                               ลูกจ้างประจ า ลกูจ้างช่ัวคราว  และบุคลากรทางการศึกษา 

            หน่วยงาน     หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
       กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม และส านักงาน 
       เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบรุีรมัย ์
 

            เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ    หมายถึง เจ้าหน้าที่ทีผู่้บังคับบญัชาได้มอบหมายใหร้ับผิดชอบในการด าเนินการ 
          จัดการต่าง ๆ เกี่ยวกบัข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

          หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     หมายถึง หน่วยงานทีม่ีอ านวจหน้าที่ และความรบัผิดชอบ ในการด าเนินการ 
          จัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งร้องเรียน รอ้งทกุข์ 
 

          ผู้บังคับบัญชา     หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม หรือผูร้ักษา- 
           ราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสงักัดเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม   
                                                หรือผู้รกัษาราชการแทน รวมทัง้ผูท้ี่ได้รับมอบอ านาจใหพ้ิจารณาวิเคราะห์  
           และจัดการเรื่องร้องเรียน รอ้งทกุข์ 
  

 การด าเนินการ    หมายถึง การที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีกระบวนการในการ 
ตรวจสอบ และมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เช่น การตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง การที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา การประชุมเพื่อ   

    ปรึกษาหารือ หรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ร้อง หรือกรณีมีการ   
    ด าเนินการทางวินัยตามที่ระเบียบก าหนดไว้ 

  4 



 
 

       ประเภทข้อร้องเรียน  

  ตำมภำรกิจ และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำคำม           
จึงแบ่งข้อร้องเรียนเป็น 4 ประเภทดังน้ี 

1. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน เช่น ร้องเรียนเจ้าหน้าทีทุ่จริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ต่างๆ ร้องเรียนการบรหิารงานบุคคลเช่น การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง การพิจารณาการเลื่อน
ต าแหน่ง เลือ่นเงินเดือน ร้องเรียนด้านวินัย ร้องเรียนพฤติกรรมชู้สาวของเจ้าหน้าที่                  
ความไม่โปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นต้น 

2. ร้องเรียนการใหบ้รกิาร เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกบัพฤติกรรมการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีเ่ป็นต้นว่า 
พูดจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาไมเ่หมาะสม ไม่อ านวยความสะดวก เป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย 
4. อื่นๆ เช่น บุคลากรหรือข้าราชการครูได้กู้ยืมเงินประชาชน เป็นต้น 

  

    กำรพิจำรณำและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 การพิจารณาข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กล่าวคือ การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ หรือโรงเรียนพิจารณาในกรณี
ร้องเรียนข้าราชการครูนั้น ผู้ให้ข้อมูล และผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อน ผู้รับผิดชอบพึงระมัดระวัง อย่าให้
บุคคลใดต้องได้รับความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูล หรือจากการร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับ
ของทางราชการ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้    
รับความเดือดร้อน และเสียหายได้ ควรปกปิดช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องด้วย 

 หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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ขั้นตอนกำรจดักำรเรื่องร้องเรียน  
ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำมหำสำคำม 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. รับเรื่องร้องเรียน ไม่เกิน 1 วัน รายงานผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
หรือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ที่
ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการกลุ่ม
งานใดรับผิดชอบ 
 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี หรือ 
กลุ่มอ านวยการ 

2. ตรวจสอบ / สืบข้อเทจ็จริง ไม่เกิน 15 วัน แสวงหาข้อเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อช้ีมลูในเบือ้งต้น 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

3. สรปุผลการตรวจสอบสบืสวน ไม่เกิน 5 วัน เขียนรายงานผลการตรวจสอบ / 
สืบสวน โดยมีข้อเทจ็จริงและเอกสาร
หลักฐานประกอบพรอ้มข้อพจิารณา
เสนอผู้มีอ านาจสัง่การว่า ควรยุติเรื่อง 
หรือด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

4. แจ้งผลการรอ้งเรียนรอ้งต่อผู้รอ้ง 
 

ไม่เกิน 2 วัน ท าหนังสือแจง้โดยน าเสนอประเด็นและ
ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการตรวจสอบ / 
สืบสวน พร้อมความเห็นของผู้มอี านาจ
สั่งการ 
 

นิติกร หรอื 
ผู้ได้รับมอบหมาย 

5. เตรียมการด าเนินการทางวินัยกรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัย 
 

ไม่เกิน 3 วัน ออกค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการสอบสวนและ
มีหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

6. สอบวินัยไมร่้ายแรง ไม่เกิน 90 วัน ด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่เกิน 240 วัน 
 

ด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. 2550 
 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
ร้ายแรง 
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ล าดับ ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

7. 
 

ตรวจส านวนการด าเนินการทาง
วินัย 
 

ไม่เกิน 5 วัน ตรวจสอบว่าด าเนินการถูกต้องสมบูรณ์ 
หรือไม ่

นิติกร 

8. 
 

เสนอส านวนการด าเนินการทาง
วินัยผ่านผู้ทีเ่กี่ยวข้องตามสายงาน
ไปจนถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสา
คาม 

ไม่เกิน 10 วัน เขียนรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง ข้อ
กฎหมาย พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวน และความเห็น
ของกลุม่กฎหมายและคด ี

นิติกร 

9. 
 

เสนอรายงานการด าเนินการทาง
วินัยต่อศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
น าเข้าที่ประชุม อ.กศจ. และ กศจ. 
บุรรีัมย์ พิจารณา  

ไม่เกิน 3 วัน เสนอรายงานที มทีั้งข้อเท็จจริงและ ข้อ
กฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวน ความเห็นกลุ่มกฎหมายและ
คดี พร้อมทั้งความเห็นของผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสาคาม 
 

นิติกร 
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ผ่านสื่อสาธารณะ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ลงทะเบียน 

รับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียน

ด้วยตนเอง 

ลงทะเบียน 

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

ผ่าน

เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่
บันทึกลง

แบบฟอร์ม 

 

 

   แผนผังกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน  
ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำมหำสำคำม 

 
             
                                                          
                                   
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่

รับเร่ือง 

ทางโทรศพัท์ 

ผู้ รับบนัทึก 

หนงัสอื

ร้องเรียน  

กลุม่กฎหมายและคดีพิจารณา 

ผอ. สพม.บร. ด าเนินการ   

วินิจฉยัและสัง่การ 

คณะกรรมการจดัการด าเนินการ 

กรณีเร่ืองไม่รุนแรง ด าเนินการไกลเ่กลีย่ 

และยติุเร่ือง 
กรณีเร่ืองรุนแรง ตัง้กรรมการสอบข้อเท็จจริง 

นิติกรด าเนินการต่อไป 

รายงานผลการสอบ

ข้อเท็จจริง 
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แบบฟอร์มการรอ้งเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม 
                                                          วันที่ .......... เดือน.......................พ.ศ........... 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................. 
อายุ...................ปี อาชีพ..............................อยูบ่้านเลขที่...............หมู่ที่....................ถนน................... ................. 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................จงัหวัด.................. ...โทรศัพท์..................... 
 ร้องเรียนเรื่อง.............................................................................................................. .............................. 
 ข้อความที่ร้องเรียน................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................... .................................. 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้ร้องเรียน 
                                              (......................................................) 

        (ลงช่ือ).........................................................ผู้รบัเรื่องร้องเรียน 
                                              (......................................................) 
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แบบฟอร์มกรณีผู้ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ / ติดต่อด้วยตนเองมิได้มีหนังสือ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำคำม 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................ 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ....................หมู่ที่.............................ซอย...................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต........................................................................... 

จังหวัด...........................................ไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์................................
  

ข้อร้องเรียน 

ต้องการร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุลผู้ถูกร้องเรียน)............................................................................ 

ต าแหน่ง........................................สังกัดโรงเรียน........................................................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาคาม ตามรายละเอียดข้อร้องเรียนดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

ความต้องการ/ขอความช่วยเหลือ 

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

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

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

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

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

วนัที่...........................................เวลา............................ 



ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

การตรวจพิจารณาในเบื้องต้น .................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


