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คำนำ 

 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ( เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง )

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื ่อง
ร้องเรียนร้อง ทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไป
และร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู ่ที ่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่องาน  บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ 
ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

บทที่ 1 บทนำ             1 
 - หลักการและเหตุผล           1 
 - วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ          1 
 - การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย    1 
 - ขอบเขต            2 
  1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป         2 
  2. กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง        2 
 - สถานที่ตั้ง            3 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ           3 
บทที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน          4 
 - คำจำกัดความ            4 
 - ช่องทางการร้องเรียน           4 
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        5 
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           6 
ภาคผนวก              7 
 - แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้องเรียน 1)      8  
 - แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท)์ (แบบคำร้องเรียน 2)       9 
 - แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)     10 
 - แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน)    11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนด 
แนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความ คุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั ้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับตอบสนองความต้องการและมี
การประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ  
 ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณา การเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ( เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ 
 2. เพื ่อให้การดำเนินงานจัดการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย มีขั ้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายทราบ
กระบวนการ 
 5. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่องการ
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานระดับจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร
จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สาย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
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ขอบเขต 

1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 1.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการรับบริการ 
 1.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู ้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ  
 1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย ขออนุมัติ/
อนุญาต ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
 1.5 เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
       - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้รับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและดำเนินการรับเรื ่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสำนักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1 – 2 วัน 
       - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายจะให้
ข้อมูลกับผู้รับบริการในเรื่องที่ผู ้รับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน       
1 – 2 วัน 
       - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือ สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โทรศัพท์ 053 - 
785009  

2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
 2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 2.3 แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลังเพื่อเสนอเรื่อง
ให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็น 
       - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
       - กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และ
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื ่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1 – 2 วัน 
       - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โทรศัพท์ 053 - 785009 
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สถานที่ตั้ง 

 ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เลขที่ 178 หมู่ที ่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
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บทที่ 2 
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

คำจำกัดความ 
 “ ผู้รับบริการ ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “ ผู้มีส่วนได้เสีย ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย  
 “ การจัดการข้อร้องเรียน ” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
 “ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางตา่ง 
ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล 
 “ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Facebook/Line 
 “ เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 “ ข้อร้องเรียน ” หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ 1. ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่นเรื่องราวร้อง
ทุกช์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และ
การให้บริการของหน่วยงาน 2. การร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 “ คำร้องเรียน ” หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจน หรือมี
นัยสำคัญท่ีเชื่อถือได้ 
 “ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ” หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ 
 “การจัดการเรื ่องร้องเรียน” หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการดำเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านด้าย เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย 
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 2. ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) 
 3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 5378 5009 , 0 5378 5444 
 4. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านด้าย 
 5. เว็บไซต์ http://www.bandai.go.th 
 6. Facebook : ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด้าย 
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บทที่ 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

http://www.bandai.go.th 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
0 5378 5009 

4. ร้องเรียนทาง Facebook : 
ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด้าย 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ ไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ  
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ยุติ ไม่ยุติ 



๖ 
 

บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบข่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
องค์การบริการส่วนตำบลบ้านด้าย 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 - 2 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://www.bandai.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 - 2 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 5378 5009 

ทุกวันทำการ 
 

ภายใน 1 - 2 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook 
ประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านด้าย 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 - 2 วันทำการ  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

                                           (แบบคำร้อง ๑) 
 

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)               
 

              ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 
              อำเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย  57220 

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

เรื่อง   …………………………………………………………. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

 ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่ .......
ตำบล................................อำเภอ..................................จังหวัด...........................โทรศัพท์................................. ...
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง............................................. ......................................   
ถือบัตร.................................................. เลขที่............................................................. .........................................
ออกโดย................................................วนัออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง................................................................................................................. ........................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริ งและยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงม ี

 โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่ 
 ๑)...........................................................................................จำนวน................ชุด  
 ๒)...........................................................................................จำนวน................ชุด  
 ๓)...........................................................................................จำนวน................ชุด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

        
       ขอแสดงความรับถือ 

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

                     
 
 



๙ 
 

          (แบบคำร้อง ๒) 
 

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์)                 
 

              ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 
              อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 

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

เรื่อง    ………………………………………………………. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

 ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่ .......
ตำบล...................................อำเภอ.................................จังหวัด..... .........................โทรศัพท์...............................
อาชีพ..................................................................ตำแหน่ง............................................... ...................................... 
ถือบัตร.................................................. เลขที่......................................................................................... .............
ออกโดย...............................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ........ ..............................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง.......................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................
โดยขออ้าง…………………………………………………………………........…………………………………………………………………..
เป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่                  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่สุจริตอาจ
ต้องรับผิดทางกฎหมายได้   

     

      (ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่.ผูร้ับเรื่องฯ 
                                (................................................) 
                                                               ตำแหน่ง............................................. 
                   วันที่.............เดือน...............................พ.ศ............... 
                                                                           เวลา.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

(ตอบข้อร้องเรียน ๑) 
ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 

           
 
ที่ ชร 77501/              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 
              อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 

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

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน……………………………………………………… 

 ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านด้าย โดยทาง   (    ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์   (    ) ด้วยตนเอง   (    ) ทางโทรศัพท์              
(    )  อื่นๆ..............................................ลงวันที่...................เดือน.................................พ.ศ..........................
เกี่ยวกับเรื่อง.....................................................................................................................................................นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว        
ตามทะเบียนรับเรื่องฯ เลขรับที่...........................ลงวันที่...............เดือน................................พ.ศ................... ...... 
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

 (   ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้ายและได้มอบหมายให้
.............................................................เบอรโ์ทรศัพท์...................................เปน็หนว่ยตรวจสอบและดำเนนิการ 
 (   ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย และได้จัดส่งเรื่อง
ให้...........................................................เบอร์โทรศัพท์..................................ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปแล้ว  ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าว
ได้อีกทางหนึ่ง 
 (   ) เป็นเร ื ่องที ่ม ีกฎหมายบัญญัติข ั ้นตอนและวิธ ีการปฏิบัต ิไว ้เป ็นการเฉพาะแล้ว                
ตามกฎหมาย............................................................................................... ........................................................
จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
      

           ขอแสดงความรับถือ 
 
 
                         (.............................................) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 
 
สำนักงานปลัด 
โทรศัพท์ 053-785009  



๑๑ 
 

 

(ตอบข้อร้องเรียน ๒) 
ตัวอย่างแบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
           
 
 
ที่ ชร 77501/              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

           อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 

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

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน…………………………………………………….…………… 

อ้างถึง  หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ที่ ชร 77501/.....................ลงวันที่................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑............................................................................................................................ ...... 
 ๒................................................................................. ................................................. 
 ๓............................................................................................................................ ..... 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่ านศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้ 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม
พยานหลักฐานประกอบด้วย 

 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

                    ขอแสดงความรับถือ 
 

                         (..........................................) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 
 
 
 
สำนักงานปลัด 
โทรศัพท์ 053-785009 


