
 

 
 

คูมือปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 

จัดทําโดย 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

 ตําบลหนองอิเฒา  อําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ 

โทรศัพท ๐ –๔๓๐1 –9621 



 

คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทัว่ไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของ

องคการบรหิารสวนหนองอิเฒา จัดทาข้ึนเพื่อเปนกรอบหรอืแนวทางในการปฏิบัติงานดานรบัเรื่องรองเรียนรอง

ทุกขผานศูนยรบัเรื่องรองเรียนขององคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒาทัง้ในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียน

ดานการจัดซื้อจัดจางตอบสนองนโยบายของรฐัตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึด

ประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสกุและความเปนอยูที่ดีของ

ประชาชน 

เกิดผลสมัฤทธ์ิตองานบริการมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปนมีการปรบัปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติให

มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบรกิารจาเปนตองมี

ข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา 



สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 

บทที่๑บทนา           ๑ 

หลักการและเหตุผล         ๑ 

วัตถุประสงคการจัดทาคูมือ        ๑ 

การจัดต้ังศูนยรับเรือ่งรองเรียนเรื่องราวองคการบรหิารสวนตาบลนากอก   ๑ 

ขอบเขต           ๑ 

๑.กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป       ๒ 

๒.กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง     ๒ 

สถานที่ต้ัง          ๒ 

หนาที่ความรบัผิดชอบ         ๓ 

บทที่๒ประเด็นทีเ่กี่ยวของกบัการรองเรียน        ๓ 

คําจํากัดความ          ๓ 

ชองทางการรองเรียน         ๔ 

บทที่๓แผนผงักระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข      ๕ 

บทที่๔ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         ๖ 

ภาคผนวก          ๗ 

แบบคารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคารองเรียน๑)       ๘ 

แบบคารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท) (แบบคารองเรียน๒)     ๙ 

แบบแจงการรับเรือ่งรองทกุข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน๑)      ๑๐ 

แบบแจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน (ตอบขอรองเรียน๒)    ๑๑ 



บทที๑่ 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจาเปนมีการปรับปรุงภารกิจ

ใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการ

ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา จึงไดจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่อง

รองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาเพื่อเปนกรอบ

หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

  ๑. เพื่อใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการ 

รับเรื่องราวรองเรียน/รองทกุขหรือขอความชวยเหลอืใหมมีาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 

   ๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา มีข้ันตอน/

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  ๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา 

ทราบกระบวนการ 

  ๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลกัเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่

กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมปีระสิทธิภาพ 

๓. การจัดต้ังศูนยรับเร่ืองรองเรียนเร่ืองราวองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา 

  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง

การจัดต้ังศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทุกองคกรจัดต้ังศูนยดารงธรรมทองถ่ินโดยใหศูนยดารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา อยูภายใต

กํากับดูแลของศูนยดํารงธรรมอําเภอยางตลาดและศูนยดํารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุจัดต้ังเพื่อเปนศูนยในการรับ

เรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคาปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของ

ประชาชน 

๔. ขอบเขต 

  ๑. กรณีเร่ืองรองเรียนท่ัวไป 

  ๑.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 

  ๑.๒ ดาเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

ศูนยบริการ 

  



- ๒ - 

  ๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการเชนปรึกษากฎหมาย,ขออนุมัติ/

อนุญาต , ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสหรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง 

  ๑.๔ ดําเนินการใหคาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 

  ๑.๕ เจาหนาที่ดาเนินการเพือ่ตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ 

  ๑. กรณีขอรองเรียนท่ัวไป เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการใน

เรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคาปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ 

  - กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการ

ตองการทราบและดาเนินการรบัเรื่องดังกลาวไวหัวหนาสานักงานปลดัหรอืหนวยงานผูรบัผดิชอบเปนผูพิจารณา

สงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วัน 

  - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาจะให

ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่อง

ดังกลาวไวและหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาเนินการตอไปภายใน       

๑-๒ วัน 

  - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต ,ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับ

หรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน

๑๕วันใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตาลหนองอิเฒาโทรศัพท/โทรสาร๐ –๔๓01 –

9621 

  ๒. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

  ๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 

  ๒.๒ ดาเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

เจาหนาที่รับผิดชอบ 

  ๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอานวยการกองคลังเพื่อเสนอเรื่อง

ใหกับผูบังคับบัญชาตามลาดับช้ันพิจารณาความเห็น 

  - กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผู

ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคาปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ 

  - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองอเิฒา จะใหขอมูลกับผูขอรับบรกิารในเรื่องที่ผูขอรับบรกิารตองการทราบและเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบจะดาเนินการรับเรื่องดังกลาวไวและหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่

เกี่ยวของดาเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วัน 

 

 

                      

  



- ๓ - 

  - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเรือ่งจัดซื้อจัดจางใหผูขอรับการบรกิารรอการติดตอกลบัหรือ

สามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน๒๕วัน

ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา โทรศัพท ๐ –๔๓01 – 9621 

๕. สถานท่ีต้ัง 

  ต้ังอยู ณ ที่ทาการองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา หมูที่๑ บานหนองอิเฒา ตําบลหนองอิเฒา

อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๑๒๐ 

๖. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  เปนศูนยกลางในการรับเรือ่งราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคาปรึกษารับเรื่องปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

 

บทที ่๒ 

ประเดน็ทีเ่กี่ยวของกบัการรองเรียน 

คําจํากัดความ 

  ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไปผูรับบริการประกอบดวย

หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล 

  หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐและ

หนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

  เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการพนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และผูปฏิบัติงาน

ประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงต้ังและถูกสั่งให

ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 

  ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จาก

การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน/หมูบานเขตตําบลหนองอิเฒา 

  การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

  ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหาร

สวนตําบลหนองอิเฒา ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การ

ใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชนติดตอดวยตนเอง

รองเรียนทางโทรศัพท 

เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 



  ขอรองเรียน หมายถึง แบงเปนประเภท 2 ประเภท คือ เชน ขอรองเรียนทั่วไป , การรองเรียนเกี่ยว

ความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

 

  



- ๔ - 

  คํารองเรียน หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/ 

รองทกุขหรือระบบการรับคํารองเรียนเองมีแหลงทีส่ามารถตอบสนองหรือมรีายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี

นัยสําคัญทีเ่ช่ือถือได 

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับผานชองทางการรองเรียน 

ตาง ๆ มาเพื่อทราบหรอืพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที ่

  การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่

ไดรับใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 

ชองทางการรองเรียน 

๑. สานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

2. เว็บไซดองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา www.nongrtao.go.th 

๒. รองเรียนผานตู / กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

๓. ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

๔. ย่ืนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  

๕. โทรศัพท/โทรสาร๐ –๔๓๐1 –9621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



- ๕ - 

บทที ่๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทกุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมยุติ   ยุติ 

 

 

 

 

 

๑.รองเรียนดวยตนเอง(จดหมาย/เอกสาร) 
 

๒. รองเรียนทางโทรศัพท 
 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 

อบต.หนองอเิฒาทราบ (๑๕วัน ) 
 

 

รับเรื่องรองเรียน/รองทกุข 
 

ประสานหนวยงานที่รบัผิดชอบ 

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

๓. รองเรียนผานตู/กลองแสดงความคิดเห็น

(จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 

ไมยุติแจงเรื่อง 

ผูรองเรียนรองทกุขทราบ 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน 

รองทกุขทราบ 
 

๔. ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/

เอกสาร 



- ๖ -  

บทที ่๔ 

ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

การแตงตั้งผูรบัผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

๑. จัดต้ังศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

๒. จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

๓. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ทราบเพื่อความสะดวกในการ

ประสานงาน 

 

การรบัและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายงัหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติตามท่ีกําหนดดังน้ี 

 

 

ชองทาง 

ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินรับขอรองเรียน

เพ่ือประสานหาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง 

ณ ศูนยดํารงธรรม 

องคการบรหิารสวนตําบล

หนองอเิฒา 

ทุกครั้งที่มผีูรองเรียน ภายใน ๑ – ๒ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 

๐-๔๓๐1-9621 

ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซด 

www.nongetao.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ – ๒ วันทําการ  

รองเรียนผานตู/กลองแสดง

ความคิดเห็น(จดหมาย/บัตร

สนเทห/เอกสาร) 

ทุกวัน ภายใน ๑ - ๒ วันทําการ  

ไปรษณียปกติ (จดหมาย/

บัตรสนเทห/เอกสาร 

ทุกวัน ภายใน ๑ - ๒ วันทําการ  

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 



แบบคํารองเรียน ๑ 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน(ดวยตนเอง) 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา 

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

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

เรียนนายกองคการบรหิารสวนตาบลนากอก 

ขาพเจา............................................... อายุ..............ปอยูบานเลขที.่................... หมูที.่..........  

ตําบล.................................... อาเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท........................  

อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................  

ถือบัตร........................................................................เลขที.่...............................................................................  

ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.................................  

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒาพิจารณาดําเนินการ

ชวยเหลือหรือแกไขปญหาใน

เรื่อง………................................................................................................................................  

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

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

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

ทั้งน้ีขาพเจาขอรบัรองวาคารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและยินดีรบัผิดชอบทั้งทาง 

แพงและทางอาญาหากจะพึงมโีดยขาพเจาขอสงเอกสารหลกัฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 

๑) ................................................................................................... จานวน............ชุด 

๒) .................................................................................................. จานวน............ชุด 

๓) ................................................................................................... จานวน............ชุด 

๔) ................................................................................................... จานวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดาเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

       (…..............................................)  

             ผูรองทุกข/รองเรียน 



แบบคํารองเรียน ๒ 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน(โทรศัพท) 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา 

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

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

เรียนนายกองคการบรหิารสวนตาบลนากอก 

ขาพเจา............................................... อายุ.........ปอยูบานเลขที่...................... หมูที…่......  

ถนน................................ตําบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด................................................. 

โทรศัพท..................................อาชีพ...........................................ตาแหนง

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

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา พิจารณาดาเนินการ

ชวยเหลือหรือแกไขปญหาใน

เรื่อง………..........................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

โดยขออาง.....................................................................................................................................................  

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

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

.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งน้ีขาพเจาขอรบัรองวาคารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและเจาหนาที่ไดแจงให 

ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรบัผดิตามกฎหมายได 

 

    ลงช่ือ………………………………………… เจาหนาที่ผูรับเรือ่ง 

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

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

                                     เวลา.............................................. 



 

  



ตอบขอรองเรียน ๑ 

แบบแจงการรบัเรือ่งรองทกุข/รองเรียน 

ที่  กส  ๗๒๐๐๑/                                        องคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา 

                                                                                       อําเภอยางตลาด กส ๔๖๑๒๐ 

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

เรื่อง   ตอบรับการรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

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

  ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบล   

หนองอิเฒา โดยทาง (  ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  (  ) ดวยตนเอง  (  ) ทางโทรศัพท  (  ) อื่นๆ

............................................ ลงวันที่........................................ เกี่ยวกับเรื่อง...................................................น้ัน 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไว

แลวตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่................................ลงวันที่........................................................................... 

และองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

(  ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒาและไดมอบหมาย 

ให……………………………………………………………………………………………เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

  (  ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา และไดจัดสง

เรื่องให.....................................................................................................................ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปแลวทั้งน้ี ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับ

หนวยงานดังกลาว ไดอีกทางหน่ึง 

  (  ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม

กฎหมาย....................................................................................จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที ่

กฎหมายน้ันบญัญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 

     

                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            (นายสุนทร  พิมพาคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา 

 

 

 



 

สํานักงานปลัด 

โทร.  ๐ – ๔๓๐1 - 9621 

  



ตอบขอรองเรียน ๒ 

แบบแจงผลการดําเนนิการตอเรือ่งรองทกุข/รองเรยีน 

ที่ กส ๗๒๐๐๑/                                          องคการบรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา 

                                                                                       อําเภอยางตลาด กส ๔๖๑๒๐ 

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

 

เรื่อง   แจงผลการดําเนินการตอเรือ่งรองทุกข/รองเรียน 

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

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา ที่ กส ๗๒๐๐๑/..........ลงวันที่........................................... 

สิ่งทีส่งมาดวย    ๑....................................................................................................... 

  ๒...................................................................................................... 

  ๓...................................................................................................... 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับ

เรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลวน้ัน 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองอิเฒา ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงาน

ที่เกี่ยวของตามประเด็นที่ทานไดรองทกุข/รองเรยีนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรปุวา........................................ 

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

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

..................................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่งมา

พรอมน้ี ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวยและองคการ

บรหิารสวนตําบลหนองอิเฒา ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 

     

                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            (นายสุนทร  พิมพาคํา) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอเิฒา 

 

สํานักงานปลัด 



โทร.  ๐ – ๔๓๐1 - 9621 

 


