
 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงกระจับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



ค าน า 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ 
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 
ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมุ่ งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล       
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน 
และอ านวย ความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย
ได้รวบรวม แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเร่ืองราวทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

1. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนด 

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง 
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
2. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด 
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็น ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ จึงได้จัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ
ปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
3. สถานที่ต้ัง  

ต้ังอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
4. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน  
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน  
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี  
เกี่ยวข้อง  

2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
5. ประสานงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุ้มครอง จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ละ การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  



5. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ  

ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย       
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน  
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลภายนอก หรือ ผู้ให้บริการให้  
สามารถเข้าใจและใช้ประโยขน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ ในการ  
ปฏิบัติงาน  

4. เพื่อพิ ทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
6. ค าจ ากัดความ  

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม     

จาก การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล  
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/       
การ ร้องขอข้อมูล  

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/      
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Facebook  
7. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ี องค์การบริการส่วนต าบลบึงกระจับ ๑๑๑/๑ หมู่ท่ี ๔ ต าบลบึงกระจับ 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

2. ทางไปรษณีย์ (ท่ีอยู่ ๑๑๑/๑ หมู่ท่ี ๔ ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์)  
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 5602 0326, 0 5602 0326 
4. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริการส่วนต าบลบึงกระจับ  
5. เว็บไซต์ : http://www.บึงกระจับ.com  
6. Facebook : ประชาสัมพันธ์ อบต.บึงกระจับ 

 8. ระยะเวลาเปิดใช้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

 

 

http://www.บึงกระจับ.com/


9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติ           ไม่ยุติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

www.บึงกระจับ.com 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 5602 0326 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook: 
ประชาสัมพันธ์ อบต.บึงกระจับ 

 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ ไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

ส้ินสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 



10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
10.1 จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
10.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ  
10.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 

11. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบข่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน เพือ่ประสาน 

หาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริการส่วน
ต าบลบึงกระจับ 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
www.บึงกระจับ.com 

ทุกวันท าการ ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
0 5602 0326 

ทุกวันท าการ ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ 
อบต.บงึกระจับ 

ทุกวันท าการ ภายใน 15 วันท าการ  

 

12. การบันทึกข้อร้องเรียน  
1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ขื่อ - นามสกุล ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ 

หมายเลข ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ  
2. ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน  

13. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  
1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให ้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  
2. ข้อร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ 

ดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กล่ินเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อ 
ส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ข้อร้องเรียน ท่ีไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึงกระจับ ให้
ด าเนินการ ประสานแจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป  

4. ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยังหน่วยงานท่ี  
รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 



14. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลให้ทราบภายใน 5 วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียน 

ทราบต่อไป  
15. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน  

1. รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน  
2. รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากส้ินปีงบประมาณเพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ  

ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  
16. มาตรฐานงาน  

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 15 วันท าการ)  
17. แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  
18. จัดท าโดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 1๑๑/๑ หมู่ท่ี ๔ ต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์  

- หมายเลขโทรศัพท์ 0 5602 0326 
- หมายเลขโทรสาร  0 5602 0326 
- เว็บไซต์ www.บึงกระจับ.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานสถิติการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เดือน 
จ านวนเร่ือง 
ร้องเรียน 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
ตุลาคม 2563 

 
- - - - 

 
พฤศจิกายน 2563 

 
- - - - 

 
ธันวาคม 2563 

 
- - - - 

 
มกราคม 2564 

 
- - - - 

 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
- - - - 

 
มีนาคม 2564 

 
- - - - 

 
รวม 

 
- - - - 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบค าร้อง ๑)  

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)  

     ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  

     อ าเภอวิเชียรบุร ีจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐ 
 วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................  

เรื่อง ………………………………………………………….  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  

ข้าพเจ้า.....................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี....... 
ต าบล................................อ าเภอ..................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.................................... 
อาชีพ....................................................................ต าแหน่ง..................................................................................
ถือบัตร.................................................. เลขท่ี......................................................................................................
ออกโดย................................................วนัออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ.................................. 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ พิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบท้ัง 
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี  

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

ขอแสดงความรับถือ  

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

 



 (แบบค าร้อง ๒) 

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์)  

     ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  

    อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐  

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

เรื่อง ……………………………………………………….  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  

ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.................. 
ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................ 
อาชีพ..................................................................ต าแหน่ง....................................................................................
ถือบัตร............................................................... เลขท่ี......................................................................................... 
ออกโดย...............................................วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ.....................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลซ ายาง พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อ.......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยขออ้าง…………………………………………………………………........…………………………………………………………………. 
เป็นหลักฐานประกอบ ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าท่ี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีไม่สุจริต
อาจ ต้องรับผิดทางกฎหมายได้  

 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................เจ้าหน้าท่ี.ผู้รับเรื่องฯ  
      (................................................)  
  ต าแหน่ง.............................................  

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

 

 

 

 



(ตอบข้อร้องเรียน ๑)  

ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ท่ี พช 7๕๘๐๑/        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220  

 วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................. 
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
เรียน………………………………………………………  

ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน 
ต าบลบงึกระจับ โดยทาง       ( )   หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์        ( )  ด้วยตนเอง        ( )  ทาง
โทรศัพท์  

( ) อื่นๆ..............................................ลงวันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ.......................
เกี่ยวกับเรื่อง....................................................................................................................................................นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกระจับ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว 
ตามทะเบียนรับเรื่องฯ เลขรับท่ี...........................ลงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ...................... 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  

( ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับและได้มอบหมายให้ 
............................................................เบอร์โทรศัพท์...................................เป็นหนว่ยตรวจสอบและด าเนินการ  

( ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ และได้จัดส่ง
เรื่อง ให้...........................................................เบอร์โทรศัพท์..................................ซึง่เป็นหน่วยงาน ท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ี เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าว ได้อีกทางหนึ่ง  

( ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย
............................................................................................... 
..............................................................................  
จึงขอให้ท่านด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป  

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 

        ขอแสดงความรับถือ  
 
 
 
   (.............................................)  

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  
 



ส านักงานปลัด  
โทรศัพท์ 05๖-020326 

(ตอบข้อร้องเรียน ๒)  

ตัวอย่างแบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ท่ี พช 7๕๘01/                                                 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
                                                                              อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐  

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

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน…………………………………………………….…………… 

อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ท่ี พช 7๕๘01/.....................ลงวันท่ี
................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑.................................................................................................................................. 

๒.................................................................................................................................. 
๓................................................................................................................................. 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับ 

เรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
ของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม 
พยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
 

 ขอแสดงความรับถือ 
 
 

       (..........................................) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 



ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์ 05๖-020326 


