
 
 

 

 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ของ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนเป็นหนังสือ ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็ปไซต์ 

รับเรื่องร้องเรียน 
กรณี ร้องเรียนด้วยตนเอง 

- ผู้ร้องเรียน กรอกแบบค าร้องเรียน(สพม.35 รร.1)   
- ออกใบรับข้อร้องเรียน(สพม.35 รร.11)  
- แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายใน  1 วันท าการ 

กรณี ร้องเรียนเป็นหนังสือ   
- ทะเบียนลับ/ออกเลขทะเบียนหนังสือ(ลับ)   
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันท าการ 

กรณี ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็ปไซต์   
 - เจ้าหน้าที่กรอกข้อร้องเรียน ในแบบค าร้องเรียน(สพม.35 รร.2)   

- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายใน 1 วันท าการ 

   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
วิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการนับแต่รับเร่ือง   

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง 

สถานศึกษา ตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง/แต่งต้ัง

คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ภายใน 3 

วันท าการ นับแต่รับเรื่อง 
 

แจ้ง ผู้ร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียน 

ไม่มีมูลเข้าข่าย 
เป็นการกระท าผิดวินัย 

ยุติเร่ือง 

มีมูลเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดวินัย 
เสนอ กศจ. 

แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัย 



 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 
1. หลักการ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ  ประกอบกับ นโยบายการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ    
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ท่ีเป็นมาตรฐาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชน
ท่ัวไป 

 
3. ค าจ ากัดความ  

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของ
หน่วยงานราชการ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนท่ัวไป  และหน่วยงานต่างๆของรัฐ  

ผูข้อรับบริการ หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
ของหน่วยงานราชการ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนท่ัวไป  และหน่วยงานต่างๆของรัฐ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการข้อ
ร้องเรียน ของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงแล  
ทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ข้อร้องเรียน หมายถึง  ข้อร้องเรียนกล่าวหา กรณีการทุจริต  และ ประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

การจัดการข้อร้องเรียน  หมายความรวมถึง การจัดการใน กรณีการทุจริต  และ ประพฤติ   
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง  ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น การ
ร้องเรียนด้วยตนเอง  การร้องเรียนเป็นหนงัสือ  การร้องเรียนทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์  
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4. ข้อร้องเรียนท่ีรับด าเนินการ 
 1. เป็นข้อร้องเรียนกล่าวหา กรณีการทุจริต  และ ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ   
 2. ข้อร้องเรียนต้องระบุ ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  และ เรื่องหรือเหตุแห่งการร้องเรียน  
โดยมีข้อเท็จจริง พฤติการณ์ พยานหลักฐาน พอท่ีจะสามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้  

3. ข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้ระบุช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน ท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  
จะต้องมีพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ระบุพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีร้องเรยีน           
ท่ีสามารถตรวจสอบ/สืบสวนหาข้อเท็จจริงได้  
  
5. ขั้นตอน/วิธีการ รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต   

1.  ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ การรับเร่ืองร้องเรียน  
     กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    
     สถานท่ีต้ัง 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  52000     

2.  ช่องทางการร้องเรียน 
       1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
 2. ร้องเรียนเป็นหนงัสือ 
 3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-350789  ต่อ 108   
 4. ร้องเรียนทางเว็ปไซต์ สพม.35   http://www.secondary35.go.th/ 

3.  การรับเร่ืองร้องเรียน  
 3.1  กรณี ร้องเรียนด้วยตนเอง   
  (1)  ให้ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  กรอกแบบค าร้องเรียน(สพม.35 รร.1)  โดยมี

รายละเอียด เช่น ช่ือ–สกุล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน และ
สถานท่ีเกิดเหตุ  พร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน     

(2)  ออกใบรับข้อร้องเรียน(สพม.35 รร.11) ให้กับ ผู้รับบริการ/ผู้ร้องเรียน  พร้อม
ลงลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่องร้องเรียน  

  (3)  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน  ภายใน  1 วันท าการ 
  3.2  กรณี ร้องเรียนเปน็หนังสือ   
  (1)  ให้เจ้าหน้าท่ีทะเบียนลับของ สพม. เขต 35  ออกเลขทะเบียนหนังสือ(ลับ) ใน

ทะเบียนหนังสือลับของ  สพม. เขต 35   
  (2)  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน ภายใน  1 วันท าการ 

  3.3  กรณี ร้องเรียนทางโทรศัพท์   
   (1)  ให้เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อร้องเรียนในแบบค าร้องเรียนทางโทรศัพท์(สพม.35 รร.2)  
โดยมีรายละเอียด เช่น ช่ือ–สกุล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน 
และสถานท่ีเกิดเหตุ  พร้อมท้ัง ลงลายมือช่ือผู้รับโทรศัพท์/ผู้บันทึกข้อความ  
   (2)  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน ภายใน  1 วันท าการ 
  3.4  กรณี ร้องเรียนทางเว็ปไซต์    
   (1)  ให้เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเว็ปไซต์ น าข้อความร้องเรียนแจ้ง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
รับเรื่องร้องเรียน เพื่อจดรายละเอียดลงในแบบค าร้องเรียนทางเว็ปไซต์ (สพม.35 รร.2)  โดยมีรายละเอียด 
เช่น ช่ือ–สกุล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน  ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ  
พร้อมท้ัง ลงลายมือช่ือผู้รับโทรศัพท์/ผู้บันทึกข้อความ  
   (2)  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน  ภายใน  1 วันท าการ 

http://www.secondary35.go.th/
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6. ขั้นตอน/วิธีการ จัดการเร่ืองร้องเรียน 

1. ส่วนงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดการเรื่องร้องเรียน  
     นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    
     สถานท่ีต้ัง 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  52000     

 2. วิธีด าเนนิการ 
(1)  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  เสนอ/แจ้ง เจ้าหน้าท่ี/กลุ่มงาน หรือ 

สถานศึกษา ช้ีแจงข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีร้องเรียน  ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง 
(2)  ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ภายใน 3 วันท าการ 

นับแต่รับเรื่อง   หากพบว่ากรณีอันมีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการทางวินัย
ต่อไป  หากพบว่ากรณีไม่มีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง  

(3) หากเป็นการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีในสถานศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาท าการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง/แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับเรื่อง   หาก
พบว่ากรณีอันมีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการทางวินัยต่อไป  หากพบว่ากรณีไม่
มีมูลว่าการกระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง 

 
7. การคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 

(๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดช้ันความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น   ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้อง
อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า  เป็นความลับทาง
ราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ี
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและท่ีอยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดช่ือท่ีอยู่ของผู้ร้องจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจส่ังการตามสมควร
เพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็น
ธรรม ท่ีอาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุช่ือ  ผู้ถูกกล่าวหา 
จะต้องคุ้มครองท้ังฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจ
เป็นการกล่ันแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้
ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงาน   ผู้ถูกร้องทราบ 
เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

(๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ท่ีกระทบต่อหน้าท่ีการงานหรือการ
ด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานท่ีท างานเพื่อป้องกันมิให้   ผู้ร้อง พยาน และ
ผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

(๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานท่ีท างาน หรือวิธีการในการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ตามความเหมาะสม 

(๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
 
8. การคุ้มครองผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหา 

(๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือวา่ผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรมและ
ให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 
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(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการช้ีแจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิ ในการแสดงเอกสาร/

พยานหลักฐาน 
 

9. การติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(1)  เจ้าหน้าท่ี/กลุ่มงาน/สถานศึกษา ท่ีได้รับแจ้งให้ด าเนินการ เมื่อด าเนินการตามข้อร้องเรียนเสร็จ

แล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน ของ สพม.35   
(2)  แจ้งผลการด าเนินการใหผู้้ขอรับบริการ/ผู้ร้องเรียน(แบบ สพม.35 รร.3) ทราบ  
(3)  จัดท ารายงานประจ าไตรมาส  และประจ าปี  สรุปการรับข้อร้องเรียนการทุจริต และผลการ

ด าเนินการ      
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (แบบ สพม.35 รร.1) 

 
แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข ์

(ด้วยตนเอง) 

ท่ี................................................... 

วันท่ี...............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

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

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 ข้าพเจ้าช่ือ ...............................  นามสกุล ..........................................  อายุ ............... ปี   
อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ท่ี .........  ต าบล ............................. อ าเภอ ..................................  จังหวัด .................. 
โทรศัพท์ .....................................  อาชีพ .......................................... ต าแหน่ง .................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/อื่นๆ(ระบุ)....................................... เลขท่ี ................................................. 
วันท่ีออกบัตร .......................................  วันท่ีบัตรหมดอายุ .............................................    

 มีความประสงค์ ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
พิจารณาด าเนินการ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในเรื่อง .......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ ............................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 
 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้า ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)  ดังนี้  
 1) ................................................................................................................  จ านวน .................. ฉบับ 
 2) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ 
 3) ................................................................................................................  จ านวน .................. ฉบับ 
 4) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ 
 5) ................................................................................................................  จ านวน .................. ฉบับ 
 6) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ  
 7) ................................................................................................................  จ านวน .................. ฉบับ 
 8) ................................................................................................................  จ านวน ...................ฉบับ 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และหากเป็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ปราศจากความจริงและเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริต ยินดีรับความรับผิดตามกฎหมายท้ังทางแพ่งและอาญา
หากพึงมี     

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป     

          ขอแสดงความนับถือ  

 
     (ลงช่ือ) ................................................. 
              (................................................)    
            ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์



 
(แบบ สพม.35 รร.2) 

 
แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ทางโทรศัพท์/เว็ปไซต์) 

ท่ี................................................... 

วันท่ี...............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

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

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 ข้าพเจ้าช่ือ ...............................  นามสกุล ..........................................  อายุ ............... ปี   
อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ท่ี .........  ต าบล ............................. อ าเภอ ..................................  จังหวัด .................. 
โทรศัพท์ .....................................  อาชีพ .......................................... ต าแหน่ง .................................................. 
เวลาท่ีรับแจ้ง(ทางโทรศัพท์) .......................... น.  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีรับแจ้ง ................................................... 

 มีความประสงค์ ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
พิจารณาด าเนินการ/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา ในเรื่อง .......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ ............................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 มีพยานหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)  ดังนี้  
 1) ...........................................................................................................................................................   
 2) ...........................................................................................................................................................  
 3) ...........................................................................................................................................................   
 4) ...........................................................................................................................................................   
 5) ...........................................................................................................................................................   
 6) ...........................................................................................................................................................   
  7) ...........................................................................................................................................................   
 8) ...........................................................................................................................................................   
 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และหากเป็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ปราศจากความจริงและเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริต เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้าพเจ้าทราบแล้วว่าอาจต้องรับผิดตาม
กฎหมายท้ังทางแพ่งและอาญาได้    

     (ลงช่ือ) .................................................เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
              (................................................)    
      วันท่ี......... เดือน.......................... พ.ศ. ..........  เวลา ................น.  
 
 
 
 
 



 
(แบบ สพม.35 รร.3) 

 
แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
ท่ี................................................... 
…………………………………………….. 

วันท่ี...............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์

เรียน .....................................................................................  

อ้างถึง  ...................................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ........................................................................ 

  ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ท่าน ไว้ด าเนินการ  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น   

  บัดนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีร้องเรียนแล้ว จึงขอแจ้งผลการด าเนินการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้  

.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย     

จึงเรียนมาเพื่อทราบ    

      ขอแสดงความนับถือ  

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



 
 (แบบ สพม.35 รร.11) 

 
ใบรับค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ท่ี................................................... 

วันท่ี...............  เดือน............................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน .......................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   

  ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต่อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เมื่อ
วันท่ี ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............  เกี่ยวกับเรื่อง .................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................  นั้น   

  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่านไว้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อจักได้พิจารณา
ด าเนินการ ต่อไป    

  จึงแจ้งเพื่อทราบ  

         ขอแสดงความนับถือ 

 
      (ลงช่ือ) ............................................ เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
              (.............................................) 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 


