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คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

๑. ความหมาย 
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  มีความสำคัญสำหรับส่วนราชการ

หน่วยงานต่าง ๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะในการบริหารราชการหรือการใช้บริการของส่วนราชการนั้น 
ผลงานจะเป็นส่ิงท่ีประชาชนพึงพอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์   ร้องเรียน  ได้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องช้ีวัด            
การปฏิบัติงาน  หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนมาก  ย่อมมีโอกาส
ถูกตำนิติเตียนจากประชาชนน้อยมาก  นอกจากเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ แล้วยังมีเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนของประชาชนท่ีเกิด
จากความไม่เป็นธรรมในสังคม  หรือเกิดจากกรณีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  ซึ่งองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลดงดินแดง  มีอำนาจหน้าท่ีตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน  เสนอแนะ  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด  โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็น
หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น  ท่ีจะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป 

เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงแบ่งแยกพิจารณา
ความหมายของคำว่า "เรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน" ไว้  ๒  ประการ  คือ   

"เรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนข้าราชการ"  หมายถึง  เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ร้องเรียน  เนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติตน 

"เรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนของประชาชน" หมายถึง  เรื่องราวท่ีผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการ
ปลดเปล้ืองความทุกข์ท่ีตนได้รับ  หรือเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น  หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและ
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 
2. หลักทั่วไปในการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ในระดับตำบลได้นำแนวทางการดำเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาใช้
ซึ่งมีสาระสำคัญ  คือ 

๒.๑ ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียนข้าราชการ 
(๑) เป็นเรื่องท่ีมีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  หรืออาจเดือดร้อนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
(๒) ความเดือดร้อน  หรือความเสียหายท่ีว่านั้น  เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล

ละเลยต่อหน้าท่ี  ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควรกระทำการนอกเหนือ
อำนาจหน้าท่ี  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  กระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน  หรือวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญท่ีกำหนดไว้สำหรับการนั้น  กระทำการไม่สุจริต  หรือไม่มีเหตุผลอันควร 

๒.๒ ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์  รอ้งเรียนของประชาชน 
เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย     

โดยมิอาจหลีกเล่ียงได้  ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม  และได้มาร้องเรียนหรือหรือร้องขอเพื่อให้องค์การ
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บริหารส่วนตำบลดงดินแดงแก้ไขความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ  ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  
รวมถึงเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ท่ีส่วนราชการอื่นขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงดำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามอำนาจหน้าท่ี  หรือสามารถประสานให้หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีโดยตรง  ดำเนินการต่อไปได้ 
๓. แนวทางการดำเนินงานของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 3.1 การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

(๑) ส่วนรับเรื่อง  ทำหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  จัดทำทะเบียนรับเรื่อง   
ร้องทุกข์  ร้องเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 

(๒) ส่วนวิเคราะห์  ติดตาม  และประสานงาน  ทำหน้าท่ีในการวิเคราะห์และประเมินเรื่อง     
ร้องทุกข์  ร้องเรียนพิจารณาเสนอแนวทาง  วิธีการการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนต่อผู้บริหารและจัดทำ
รายงานแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามคำร้องทุกข์  ร้องเรียน 

(๓) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี  หรือหน่วยปฏิบัติการเคล่ือนท่ีเร็ว  ทำหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ    
เรื่องสำคัญเร่งด่วนท้ังเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  และข้อเสนอแนะ  โดยการลงปฏิบัติในพื้นท่ีและประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมการปฏิบัติ 

(๔) ส่วนประชาสัมพันธ์  ทำหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 

๓.๒ การบริหารงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ดงดินแดง 
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ในรูปของ
คณะกรรมการ  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          
เป็นรองประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีกรรรมการศูนย์ ฯ 
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองต่าง ๆ 
 ๓.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหาร     
ส่วนตำบลดงดินแดง 
  (๑) ส่วนรับเรื่อง  เมื่อส่วนรับเรื่องได้รับเรื่อง  ได้รับข้อร้องทุกข์  ร้องเรียน  จากประชาชน  
ทุกช่องทางตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง  โดยรับเรื่องแล้วจะดำเนินการ 
  (๑.๑) การรับเรื่องทางโทรศัพท์  หมายเลข 0 – ๓668 – 9866  จะตอบข้อซักถาม 
บริการให้ข้อมูล  ให้คำปรึกษา  โดยจะดำเนินการในทันที  หรือหากเป็นเรื่องยุ่งยาก  ซับซ้อน  ต้องใช้เวลา    
ในการตรวจสอบจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่
กรณี 
  (๑.๒) จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ทุกเรื่องและทุกช่องทาง  รวบรวมเป็น
สถิติไว้ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานทุกระยะ 
  (๑.๓) รวบรวมเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ส่งให้ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน 
  (๑.๔) สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมดับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน  ประชาชน  ผู้นำชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
  (๑.๕) บริหารการประชาสัมพันธ์ 
  (๑.๖) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปี 
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  (๒) ส่วนวิเคราะห์ติดตามและประสานงาน 
  (๒.๑) วิเคราะห์และประเมินค่าเรื่องร้องทุกข ์ ร้องเรียน 
  (๒.๒) จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน 
  (๒.๓) จำแนกเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ส่งให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ีหรือแจ้งหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
  (๒.๔) เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องทราบ 
  (๓) ส่วนปฏิบัติการในพื้นท่ี  หรือหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว 
  (๓.๑) กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือ        
มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  หรือพลเมืองท่ีดีได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือสังคม  ส่วนปฏิบัติการ        
มีหน้าท่ีประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและจัดเจ้าหน้าท่ีในลักษณะเคล่ือนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาหาทางแก้ไขโดยทันที 

  (๓.๒) รายงานผู้บังคับบัญชา 
  (๓.๓) ส่งเรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
  (๔) ส่วนประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ

ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงผ่านทางส่ือต่าง ๆ ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ 
๔. แนวทางการดำเนินงานของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ประกอบด้วย  6  งาน 
  (๑) งานอำนวยความเป็นธรรมเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน  กล่าวโทษ  และแจ้งเบาะแส   
การกระทำ 
  (๒) งานอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๔.๒ องค์ประกอบของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เป็นประธาน 
  (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เป็นเลขานุการ 
  (๓) หัวหน้าส่วนกองงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ 
 ๔.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง 
  (๑) การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ด้วยวาจา 
  (๑.๑) บันทึกข้อมูลตามคำร้อง  และให้ผู้ร้องลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ร้องไม่
ยินยอมให้ลงลายมือช่ือ  มิให้รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึก
เหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในคำร้อง  เว้นแต่กรณี ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเห็นสมควร           
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะจะรับคำร้องไว้พิจารณาก็ได้ 
  (๒) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๒.๑) มีช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้อง  ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
  (๒.๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  ร้องเรียน  พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับ

เรื่องนั้นตามสมควร 
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  (๒.๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
  (๒.๔) มีลายมือช่ือของผู้ร้อง  ถ้าเป็นการร้องทุกข์  ร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบสำเนา

บัตรประชาชนด้วย 
  (๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์   ร้องเรียน (กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
อำนาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) 

  (๓.2) ให้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนนั้น 
ท้ังพยานเอกสารพยานบุคคล  และพยานวัตถุ  รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถ้าจำเป็น  เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนนั้น  อย่างชัดเจน  เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป 

  (๓.๒) การดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี  
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ  รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
อย่างเพียงพอ  ก่อนท่ีจะมีคำวินิจฉัยหรือส่ังการเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะเรื่องท่ีต้องใช้กระบวนการพิจารณา
ทางปกครองเพื่อมีคำส่ังทางปกครอง  รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

  (๓.๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีตรวจสอบได้  ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้องบังคับ  หรือหนังสือส่ังการ          
ท่ีเกี่ยวข้องโดยใหส้อดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นขอร้องทุกข์  ร้องเรียน 

  (๓.๔) คำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ควรประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง  และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุน    
ในการใช้ดุลยพินิจ 

  (๓.๕) ให้แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  ให้ผู้ร้องทราบภายใน  ๗  วันทำการ 
นับแต่วันท่ีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
  (๔) ระยะเวลาดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน 

  (๔.๑) เรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยส่ังการเพื่อการแก้ไขปัญหาให้เสร็จส้ิน  ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
(หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  อาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน  ๒  ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน  ๓  วัน) 

  (๔.๒) เรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ส่งเรื่องนั้นให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการภายในระยะเวลา  7  วัน นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง (โดยให้หน่วยงานนั้นแจ้งผล
การดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป) 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การรับและตรวจสอบข้อร้องทุกข์และร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
ช่องทางการร้องทุกข์  ร้องเรียน 

๑) รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  http://www.dongdindaeng.com/ 
๒) ร้องเรียนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น 
๓) ผ่านทางไปรษณีย์ปกติ (องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  เลขท่ี  8  ม. 1  ตำบลดงดินแดง 

อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  15170) 
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4) แจ้งเรื่องโดยตรง 
5.) โทรศัพท์ 036-689866 
๖) ข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ์ 
๗) E-mail  ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
   - dongdindaeng@hotmail.com  
   - 6161103@dla.go.th 
8) ร้องเรียนผ่าน  Face  book (อบต.ดงดินแดง) 
 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน  ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามท่ีกำหนด  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
  

ช่องทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องทุกข์  ร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนทางไปรษณีย ์ ทุกครั้งท่ีมีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทางกล่องแสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านทาง E-mail ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ  
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ยุติ                ไม่ยุติ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ดงดินแดง
งาม 
 ๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
 

๔. ร้องเรียนทางกล่องแสดงความคิดเห็น 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
อบต.ดงดินแดง ทราบ ( ๑๕ วัน ) 

 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องทุกข์
ร้องเรียน 
ทราบ 

ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องทุกข์
ร้องเรียน 

ทราบดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ส้ินสุดการดำเนินการรายงาน
ผล 

ให้อำเภอหนองม่วงทราบ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

5. ร้องเรียนผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 
 

6. ร้องเรียนผ่านทาง E-mail  

7. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

8. ร้องเรียนทาง Face book 
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แบบคำร้องท่ัวไป 

  เขียนท่ี  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน      1     ชุด 
  2………………………………………………………………………….  จำนวน......................ชุด 
  3………………………………………………………………………….  จำนวน......................ชุด 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................อายุ..................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี................ตำบล...............................อำเภอ........................................จังหวัด.............................
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้.........................................................ขอยื่นคำร้องต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดงดินแดง  ดังต่อไปนี้ 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

               ขอแสดงความนับถือ 
      
          (ลงช่ือ)..................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
         (................................................) 

เรียน  ปลัด อบต.   เรียน  นายก อบต.               คำส่ัง 
        - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ         - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ .............................................     
 .............................................                ............................................. .............................................        
 .............................................          .............................................          .............................................. 
 
(ลงช่ือ).............................................         (ลงช่ือ).............................................   (ลงช่ือ).............................................    
             (นายมงคล  คำวงศ์)                     (นายเชน  มีคุณ)                   (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
       ผู้อำนวยการกองช่าง                       ปลัด อบต.ดงดินแดง           นายก อบต.ดงดินแดง 
    ........../ ........../ ..........            ........../ ........../ ..........          ........../ ........../ .........  



หน้า 8 จาก 13 

 
 

แบบฟอร์มการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
                        อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  15170 
        วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................ 
เรื่อง   ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว  อื่น ๆ ระบุ..............)……………………………………………………………….……….……... 

อาศัยอยูบ่้านเลขท่ี…………หมู่ท่ี..............บ้าน.............................ตำบล.....................................อำเภอ................................. 
จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์............................................. 

ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  กรณี………………………………………….……..……..…. 
1. ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….….. 
2. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………... 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….………….. 

ข้าพเจ้า  ขอความอนุเคราะห์ให้  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ดำเนินการ................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว  จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

                 ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  ปลัด อบต. ดงดินแดง          รียน นายก อบต. ดงดินแดง      คำส่ัง 
        -เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ               -เพื่อโปรดพิจารณา    .......................................... 
        ...............................................      .........................................   ........................................... 
 
(ลงช่ือ)...................................      (ลงช่ือ)...................................                (ลงช่ือ)................................. 
         (นายมงคล คำวงค์)           (นายลำพึง เป้ป้อม) 
    ............../............../..............          ............../............../..............              ............../............../.............. 



หน้า 9 จาก 13 

 
 

หนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน (ทางโทรศัพท์) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

                        อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  15170 
        วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................ 

 
เรื่อง .................................................................... 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง /นางสาว/อื่น ๆ ระบุ................)…………………………………………………………...…อายุ………………ปี 
บ้านเลขท่ี……………………………หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................... 
ตำบล.....................................อำเภอ......................................จังหวัด................................โทรศัพท์........................................ 
อาชีพ……………………………………………………………………ตำแหน่ง………………………………..………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

ท้ังนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า
หากเป็นคำร้องไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 
          (....................................................) 
            วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ.................. 
       เวลา........................................ 
 
 

  



หน้า 10 จาก 13 

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
ท่ี ลบ ๗๒๘๐๑ (เรื่องร้องเรียน) /………….                            ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

    เลขท่ี  8  หมู่ท่ี  1  ตำบลดงดินแดง          
    อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  15170 

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

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน …………………………………………………………………… 

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ท่ี ลบ ๗๒๘๐๑/………..…….ลงวันท่ี…………………….…...…… 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       2. ………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
       3. ………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับ

การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงาท่ี 
เกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า........................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี ้

ท้ังนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 
   

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

 

 
  



หน้า 11 จาก 13 

 
 
 

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพ่ืออุปโภค - บริโภค 

                  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
                   อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  15170 

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

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   1    ชุด 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล..................................................... 
อายุ...........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี...............ตำบล............................อำเภอ...................................................... 
จังหวัด...................................... หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้......................................................................... 
ขอยื่นคำร้องต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ดังต่อไปนี้ 

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อ       อุปโภค        บริโภค 
จำนวน...................ลบ.ม. โดยให้นำส่ง ณ..........................................................................................หมู่ท่ี.................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป      
               

             ขอแสดงความนับถือ 
         
           (ลงช่ือ)............................................ผู้แจ้ง 
             (...........................................)     
 
เรียน  ปลัด อบต.   เรียน นายก อบต.         คำส่ัง 
   - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ        - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ ...............................................   
   ................................................           ................................................. ...............................................  
   ................................................           ................................................. ...............................................  
 
(ลงช่ือ).............................................         (ลงช่ือ).............................................       (ลงช่ือ)......................................    
           (นายมงคล  คำวงศ์)                       (นายเชน  มีคุณ)                       (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
           ผู้อำนวยการกองช่าง                         ปลัด อบต.ดงดินแดง            นายก อบต.ดงดินแดง 
         ........../ ........../ ..........                ........../ ........../ ..........            ........../ ........../ ..........     

  



หน้า 12 จาก 13 

 
 
 

แบบคำร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด 

                  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
                   อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  15170 

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

เรื่อง แจ้งความชำรุดของไฟฟ้าสาธารณะ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ .........................อายุ.....................ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...........ตำบล..............................อำเภอ.........................................จังหวัด.......................................  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้..................................................................................ขอยื่นคำร้องแจ้งความชำรุดของ 
ไฟฟ้าสาธารณะ  ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. ต้ังอยู่บริเวณ................................................................................................................................................ 
หมู่ท่ี.........บ้าน......................................อาการชำรดุ.............................................................................................................. 
  2. ต้ังอยู่บริเวณ................................................................................................................................................ 
หมู่ท่ี.........บ้าน......................................อาการชำรดุ.............................................................................................................. 
  3. ต้ังอยู่บริเวณ................................................................................................................................................ 
หมู่ท่ี.........บ้าน......................................อาการชำรดุ.............................................................................................................. 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป       
              
      ขอแสดงความนับถือ 
         
           (ลงช่ือ)............................................ผู้แจ้ง 
             (...........................................)    
  

เรียน  ปลัด อบต.   เรียน นายก อบต.              คำส่ัง 
 - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ        - เพื่อโปรดพิจารณาและส่ังการ      ...............................................       

.............................................         ...............................................       ...............................................           
 .............................................         ..............................................       ............................................... 
.. 
(ลงช่ือ).............................................         (ลงช่ือ).............................................       (ลงช่ือ).............................................    
            (นายมงคล  คำวงศ์)                      (นายเชน  มีคุณ)                          (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
           ผู้อำนวยการกองช่าง                        ปลัด อบต.ดงดินแดง               นายก อบต.ดงดินแดง 
         ........../ ........../ ..........               ........../ ........../ ..........               ........../ ........../ ..........      



หน้า 13 จาก 13 

 
 

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 

                  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
                   อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  15170 

            วันท่ี.............เดือน....................................พ.ศ.................... 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..…..……...อายุ.....................................ปี 
อาชีพ………………………..………………………………….…...บัตรประจำตัวประชาชน............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี…………………ตำบล.......................................อำเภอ.................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์.......................................................สถานท่ีทำงาน............................................................................................ 

  มีความประสงค์  ขอเอกสาร/ข้อมูล 
             ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเรื่อง 
            1. ……………………………………………………………………………..……………………………………… 
            2. ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
            3. ……………………………………………………………………………………………………..……………… 
  เพื่อนำไป…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….. 
  ท้ังนี้ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด 
 

             (ลงช่ือ)……………………………………………. 
                     (................................................) 
                        หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 

 

ความเห็นของหวัหน้าส่วน/กอง 
.................................................................................................... 
…………………................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
(ลงชื่อ).................................................. 
         (...............................................) 
ตำแหน่ง................................................ 

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 - ได้พิจารณาจัดทำข้อมูล / เอกสารข้อมูลแล้ว 
 - เห็นควรอนุมัติ………………………………………………….. 
 - ไม่อนุมัติเพราะ………………………………….................. 

 
  ลงซื่อ………………………………………………. 
         (..................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

 

เรียน นายกองค์กรการบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
     - เพ่ือโปรดอนุเคราะห์พิจารณาข้อมูล / เอกสาร 
        ตามที่ขอข้างต้นด้วย 
     - เห็นควรอนุมัติ……………………………………………………………….. 
     - ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................... 

  
ลงซื่อ………………………………………………. 
       (..................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

(สำหรับเจ้าหน้าที่) ได้ดำเนินการ 
  ให้ข้อมูล / เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว 
  ให้เข้าตรวจดูข้อมูล / เอกสารแล้ว 
  นัดมารับเอกสารวันที่………………………………………………… 
  เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน 
  ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะ………………………………….…… 

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

ลงชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 


