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วตัถุประสงค์ 

           การเปิดใหบ้ริการร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางใหบุ้คคลทัว่ไปไดส้ามารถร้อง
ทุกข ์/ ร้องเรียนมายงัหน่วยงานไดโ้ดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทุกๆเร่ืองจะไดมี้การติดตาม มิใหเ้กิดความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหา และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัปัญหา ท่ีอาจเกิดจากผูไ้ม่ประสงคดี์ ท่ีตอ้งการก่อกวนระบบงาน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการบริการ อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงตอ้งก าหนด  หลกัเกณฑ ์
วธีิการใชบ้ริการอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.  เร่ืองท่ีอาจน ามาร้องทุกข ์/ ร้องเรียนได ้ ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อน  หรือ
เสียหาย  อนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี     

                                1.1  กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 

                                1.2  กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

                                1.3  ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

                                1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินควร 

                                1.5  กระท าการนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี  หรือขดัหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

                2.  เร่ืองท่ีร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดห้วงัสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ี
เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 

                3.  การใชบ้ริการร้องทุกข ์/ ร้องเรียน อบต.ตอ้งสามารถติดต่อกลบัไปยงัผูใ้ชบ้ริการได ้เพื่อยนืยนั
วา่ มีตวัตนจริง 

วธีิการย่ืนค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.  ใชถ้อ้ยค าสุภาพ  และมี 

(1) วนั  เดือน  ปี 
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                                (2)  ช่ือ  และท่ีอยู ่ ของผูร้้องทุกข ์/ ร้องเรียน 

                                (3)  ขอ้เทจ็จริง  หรือ  พฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ไดรั้บ 
ความเดือดร้อน  หรือเสียหายอยา่งไร  ตอ้งการใหแ้กไ้ข  ด าเนินการอยา่งไร  หรือ ช้ีช่องทางแจง้
เบาะแส  เก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ี / หน่วยงานอบต. ไดช้ดัแจง้เพียงพอท่ีสามารถ
ด าเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได ้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวตัถุ  และพยานบุคคล  (ถา้มี) 

                2.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  อาจส่งหนงัสือโดยตรงเจา้หนา้ท่ีธุรการหรือช่องทาง  Web  site  : 
http//nonglom-lp.go.th ของอบต.  

เร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีอ่าจไม่รับพจิารณา 

                1.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ีมิไดท้  าเป็นหนงัสือ  หรือไม่ระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้องทุกข ์/ ร้องเรียน 
จริง จะถือวา่เป็นบตัรสนเท่ห์ 

                2.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลกัฐานเพียงพอ  หรือเป็นเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นบตัร
สนเท่ห์ หรือการช้ีช่องแจง้เบาะแสไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้

                3.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ียืน่พน้ก าหนดระยะเวลา  30  วนั นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีท าการ อบต.หนองหล่ม หมู่ท่ี 5 บา้นหนองหล่ม 

                2. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ี อบต.หนองหล่ม อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 52190 

                3. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางศูนยบ์ริการประชาชน ในเบ้ืองตน้หมายเลขโทรศพัท ์

* นายก อบต.    054-368-435   หรือ 081-0255135 
* ปลดั อบต.     054-368-435    หรือ 081-9610487 

                4. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ผา่น  Web Side : http//nonglom-lp.go.th 

    5. ไปรษณีย ์ อบต.หนองหล่ม 103 หมู่ 5 ต.หนองหล่ม อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 
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กระบวนการในการด าเนินงานต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ศูนย์ด ารงธรรม อบต.หนองหล่ม (ศดธ.อบต.หนองหล่ม) 

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

๑. ความหมายของเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  หมายถึง เร่ืองท่ีผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้ไม่ว่าจะมคู่ีกรณหีรือไม่มคู่ีกรณกีต็าม และ 

๑.๑เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน ท่ีผูร้้องขอใหศู้นยด์ ารงธรรมจงัหวดัล าปางแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่วา่จะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลกัษณ์อกัษร(หนงัสือ) หรือ
อ่ืนใด 

๑.๒ เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน  โดยเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นวิสัยท่ีศูนยด์ ารงธรรม อบต.หนอง
หล่ม สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือช่วยเหลือได ้หรือสามารถประสานใหห้น่วยงานท่ีมี
อ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในพื้นท่ี ด าเนินการต่อไปได ้
หมายเหตุ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   

ร้องทุกข์ หมายถึง ก. บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
ร้องเรียน หมายถึง ก. เสนอเร่ืองราว 

๒. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๒.๑ การรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๒.๑.๑ กรณกีารร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยวาจา/ โทรศัพท์ 
  - ใหก้รอกขอ้มูลลงในแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข ์(ท่ี ศดธ.ลป.ก าหนด)  
  -  กรณด้ีวยวาจา (มาดว้ยตนเอง ถา้เป็นเร่ืองของผูอ่ื้นตอ้งแนบใบมอบอ านาจดว้ย) 
ใหผู้ร้้องกรอกขอ้มูลลงในแบบ ฯ (ศดธ.๑) และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (เพื่อคุม้ครองสิทธิบุคคล/
นิติบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง) หากผูร้้องไม่ยนิยอมลงช่ือ มใิห้รับเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนนั้นไวพ้ิจารณา  
และแจง้ใหผู้ร้้องทราบพร้อมบนัทึกเหตุดงักล่าวไวใ้นแบบค าร้อง  
  -  กรณโีทรศัพท์ ให ้จนท.บนัทึกขอ้มูลลงในแบบ ฯ  (ศดธ.๒) หากผูร้้องไม่
ยนิยอมใหข้อ้มูล  มใิห้รับเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนนั้นไวพ้ิจารณา  (เพื่อคุม้ครองสิทธิบุคคล/นิติ
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง) และแจง้ใหผู้ร้้องทราบพร้อมบนัทึกเหตุดงักล่าวไวใ้นแบบค าร้อง 
  -  ด าเนินการตามขอ้ ๒.๒ ต่อไป 



  ๒.๑.๒ กรณกีารร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ (ลายลกัษณ์อกัษร) หนงัสือ
ดงักล่าวไม่ก าหนด/บงัคบัรูปแบบ  แต่ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  - มีช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้อง  ซ่ึงสามารถตรวจสอบตวัตนได ้
  - ระบุเร่ืองอนัเป็นเหตุใหร้้องทุกข/์ร้องเรียน  พร้อมขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ 
เก่ียวกบัเร่ืองนั้นตามสมควร 
  - ใชถ้อ้ยค าสุภาพ 
  - มีลายมือช่ือของผูร้้อง  ถา้เป็นการร้องทุกข/์ร้องเรียนแทนผูอ่ื้นตอ้งแนบใบมอบ 
อ านาจดว้ย 
หมายเหตุ   ๑. อ้างอิงพระราชบัญญติัคณะกรรมการกฤษฎกีา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเร่ืองสิทธิร้องทุกข์
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  มาตรา ๒๑  
  ๒. กรณีขาดสาระส าคัญไม่ครบถ้วน นายก อบต.อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซ่ึง
จะแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้) 

- ด าเนินการตามขอ้ ๒.๒ ต่อไป 
  ๒.๑.๓ กรณเีร่ืองทีส่่วนราชการส่วนกลาง/หน่วยงาน/องค์กรทีม่อี านาจหน้าทีรั่บ
เร่ืองร้องเรียนตามกฎหมายส่งเร่ืองมาให้ อบต.หนองหล่ม ตรวจสอบ/ด าเนินการ (หนงัสือ หรือ
ส่ืออีเลคทรอนิคส์ หรืออ่ืน ๆ) ใหด้ าเนินการตามขอ้ ๒.๒ ต่อไป 
 ๒.๒ การลงทะเบียนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  

เม่ือ ศดธ.อบต.หนองหล่มไดด้ าเนินการตามขอ้ ๒.๑ แลว้ ใหเ้จ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบการรับ 

เร่ือง ฯ พิจารณาในเบ้ืองตน้วา่เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีควรรับหรือไม่รับด าเนินการ แลว้
ด าเนินการต่อไป ดงัน้ี 

๒.๒.๑ เร่ืองทีรั่บด าเนินการ 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการรับเร่ือง ฯ ลงทะเบียนรับเร่ืองตามแบบท่ีก าหนด 

โดยทนัที  แลว้เสนอเร่ือง/ขอความเห็นจากผู้ได้รับมอบหมาย หรือ จนท.ศดธ.ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน้(ก่อนน าเสนอ นายก อบต.วนิิจฉยั/สั่งการ) วา่เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องคก์รใด ภายในเวลาไม่เกิน ๓ วนั    หากเป็นเร่ืองส าคญั/
เร่งด่วนใหเ้สนอ นายก อบต.พิจารณาสั่งการโดยทนัที 

ทั้งนี ้หากผู้ได้รับมอบหมายตามข้างต้นไม่อาจปฏบัิติหน้าทีใ่ห้ จนท.ศดธ.ที ่
ได้รับมอบหมายปฏบิัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน  



๒.๒.๒ เร่ืองทีไ่ม่รับด าเนินการ ( นายก อบต.อาจพิจารณาใหรั้บด าเนินการ
แลว้แต่กรณี) 

(๑) เร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์  ท่ีไม่ระบุพยานหลกัฐาน หรือกรณี 
แวดลอ้มชดัแจง้ใหต้รวจสอบได ้ 
หมายเหตุ “บัตรสนเท่ห์” 

- ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  “ น. จดหมายฟ้องหรือ
กล่าวโทษผู้ อ่ืนโดยมิได้ลงช่ือหรือไม่ลงช่ือจริงของผู้ เขยีน” 

- ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษท่ีขาดข้อมลูหลักฐาน (ซ่ึงศูนย์
ด ารงธรรมจะระงับเร่ืองท้ังหมด   แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเดน็เกี่ยวข้องกับ
ส่วนรวม    จะส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา
ต่อไป ซ่ึงกรณีนีส้ามารถยติุเร่ืองได้ทันที) 

- บัตรสนเท่ห์ท่ีอาจจะถือเป็นหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้อ ๒.๑.๒  ได้ โดยต้อง
ครบองค์ประกอบข้อใดข้อหน่ึง ดังนี ้

๑) จะต้องระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง โดยจะต้องชีเ้บาะแส/ระบุให้
เห็นถึงพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีร้อง ฯ ให้ชัดเจน (มพียานหลักฐานใดบ้าง 
อาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวตัถ ุกไ็ด้  ท้ังนีเ้พ่ือท่ี ผวจ.หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจะได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาว่าเร่ืองท่ีร้อง ฯ มีเหตุผลหรือ
พฤติการณ์เช่ือมโยงพอท่ีจะเช่ือในเบือ้งต้นได้ว่าเป็นค าร้องโดยสุจริต) 

๒) จะต้องชีพ้ยานบุคคลแน่นอน โดยจะต้องระบุให้เห็นถึงช่ือพยานบุคคลท่ีเป็นประจักษ์
พยานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีร้อง ฯ  และมท่ีีอยู่เป็นหลักแหล่ง (สามารถติดตามตรวจสอบได้
จริง)  

(๒) เร่ืองท่ีไม่ปรากฏตวัตนผูร้้อง หรือตรวจสอบตวัตนของผูร้้องไม่ได ้(อาจรับก ็
ไดถ้า้ระบุพยานหลกัฐาน หรือกรณีแวดลอ้มชดัแจง้สามารถตรวจสอบได ้ และเป็นประโยชนต่์อ
สาธารณะ ถา้รับใหด้ าเนินการลงทะเบียนรับเร่ืองต่อไป) 
  (๓) เร่ืองท่ีแอบอา้งช่ือผูอ่ื้นเป็นผูร้้อง โดยผูถู้กแอบอา้งมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองท่ีร้องทุกข/์ร้องเรียน 
  (๔) เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีเป็นคดีอยูท่ี่ศาล หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เดด็ขาดแลว้ ตลอดถึงไดมี้การบงัคบัคดีแลว้ 
  (๕) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหนา้รัฐบาล มีมติเดด็ขาด
แลว้ 
  (๖) เร่ืองท่ีองคก์รตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญไดต้รวจสอบและวนิิจฉยัแลว้ 



(๗) เร่ืองไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร 
ราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 และ 61/3 ท่ีมี
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัไวเ้ป็นการเฉพาะ  หรือเร่ืองท่ีไดผ้า่นกระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการแลว้ 

ให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบการรับเร่ือง ฯ น าเร่ืองพร้อมความเห็น/เหตุผลเสนอ  
ผู้ได้รับมอบหมายหรือ จนท.ศดธ.ทีรั่บมอบหมาย ตามข้อ ๒.๒.๑ พจิารณา ก่อนด าเนินการ
น าเสนอเร่ืองตามขั้นตอนเพ่ือให้ นายก อบต.พจิารณาส่ังการต่อไป   
 ๒.๓ การพจิารณาเร่ืองและมอบหมายหน่วยงาน/คณะบุคคลแก้ไขปัญหา 
  เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๒.๒ แลว้   ให ้จนท.ศดธ.จดัท าบนัทึกเสนอเร่ืองให ้
นายก. หรือ รอง นายก.ท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ คณะกรรมการ/คณะท างานท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
พิจารณาวนิิจฉยัโดยบนัทึกดงักล่าวใหแ้สดงเหตุผลหรือขอ้กฎหมายประกอบความเห็นดว้ยวา่
เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนท่ีไดรั้บ เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ/หน่วยงาน/
องคก์รใด และเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ อบต. หรือหน่วยงานอ่ืน หรือมีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดไวเ้พื่อเป็นแนวทางพิจารณามอบหมาย  โดยมีหลกัเกณฑ/์แนวทางพิจารณามอบหมาย 
ดงัน้ี 

๒.๓.๑ เร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อบต. ใหพ้ิจารณามอบหมายเจา้หนา้ท่ี 
ท่ีรับผดิชอบโดยตรง   หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ไปด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงและพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหากไ็ด ้  

๒.๓.๒ เร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานอ่ืน (ส่วนกลาง / ส่วนทอ้งถ่ิน) 
ใหจ้ดัส่งเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนนั้นใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัเร่ืองนั้นโดยตรง
พิจารณาด าเนินการต่อไปตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานนั้น  
  ๒.๓.๓ เร่ืองทีม่รีะเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอยีดขั้นตอน วธิีการ และ
ระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ  ใหแ้จง้ผูร้้องทราบเพื่อด าเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมาย
นั้นก าหนดต่อไป 
 
 ๒.๔ การแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ผู้ร้อง  

ให ้ศดธ.แจง้การรับเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน พร้อมผลการพิจารณาของ นายก  
อบต.ท่ีมอบหมายหน่วยงานหรือคณะกรรมการ/คณะท างานตรวจสอบ/แกไ้ขปัญหา  ใหผู้ร้้อง
ทราบภายในไม่เกิน 15 วนัท าการนบัแต่ไดมี้การด าเนินการตามขอ้ ๒.๓ แลว้ โดยใหแ้จง้เป็น



ลายลกัษณ์อกัษร  (ศดธ.๓)  หรือหากเป็นเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน 
วธีิการ และระยะเวลาด าเนินการไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้   กใ็หแ้จง้ผูร้้องทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินการตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ ก าหนดไว ้เช่นเดียวกนั (อาจโดยเชิญผูร้้องมาลงลายมือ
ช่ือรับทราบ หรือส่งเป็นหนงัสือแจง้ทางไปรษณียก์ไ็ด)้ 

๓. วธิีการด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและวนิิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓.๑ กรณเีป็นเร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อบต หนองหล่ม 

๓.๑.๑ ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจ/หนา้ท่ีโดยตรง   หรือคณะกรรมการ/คณะท างาน ท่ี นายก. 
มอบหมายใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง/แกไ้ขปัญหา  รวบรวมพยานหลกัฐานทุกประเภท(พยาน
เอกสาร พยานบุคคล และพยานวตัถุ)ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนนั้น  รวมถึงการ
ตรวจสอบสถานท่ีจริง (ถา้จ  าเป็น)  เพื่อใหท้ราบขอ้เทจ็จริงในเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นอยา่ง
ชดัเจน   แลว้เสนอ ปลดั ,นายก อบต หรือน าเขา้ประชุมพิจารณา/ลงมติ (กรณีคณะกรรมการ/
คณะท างาน) เพื่อพิจารณาวนิิจฉยั / สั่งการพร้อมด าเนินการแกไ้ขปัญหา   และเม่ือด าเนินการ
แลว้เสร็จใหร้ายงาน นายก อบต.ทราบ/พิจารณาต่อไป  (กรณีการด าเนินงานไม่แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหข้อขยายเวลามาพร้อมเหตุผล และขยายเวลาไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไม่
เกิน ๑๕ วนั  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก นายก อบต.เป็นรายกรณี) 
 ๓.๑.๒ การด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งหรือคู่กรณี 
ไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานอยา่งเพียงพอ  รวมทั้งเปิดโอกาสใหมี้การโตแ้ยง้หรือ
แสดงพยานหลกัฐานอยา่งเพียงพอ  ก่อนท่ีจะมีค าวนิิจฉยัหรือค าสั่งเก่ียวกบัเร่ืองนั้น โดยเฉพาะ
ในเร่ืองท่ีตอ้งใชก้ระบวนพิจารณาทางปกครองเพื่อมีค  าสั่งทางปกครอง    รวมทั้งจะตอ้งถือ
ปฏิบติัตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

๓.๑.๓ การพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน  ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจ/หนา้ท่ี
โดยตรง   หรือคณะกรรมการ/คณะท างาน ท่ี นายก. มอบหมายใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง/แกไ้ข
ปัญหา  พิจารณาขอ้เทจ็จริงท่ีตรวจสอบไดป้รับเขา้กบัขอ้กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั หรือ
หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยใหส้อดคลอ้งและครบถว้น ตามประเดน็ขอ้ร้องทุกข/์ร้องเรียน 

๓.๑.๔ ค าวนิิจฉยัเก่ียวกบัเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของ หน่วยงานท่ีมีอ านาจ/ 
หนา้ท่ีโดยตรง  หรือคณะกรรมการ/คณะท างาน ท่ี นายก อบต. มอบหมายใหต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง/แกไ้ขปัญหา  ควรประกอบดว้ยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขอ้กฎหมายท่ีอา้งอิง  
และขอ้พิจารณาพร้อมขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 



๓.๑.๕ ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจ/หนา้ท่ีโดยตรง   หรือคณะกรรมการ/คณะท างาน  
ท่ี นายก. มอบหมายใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จริง/แกไ้ขปัญหา ซ่ึงไดด้ าเนินการตามขอ้ ๓.๑.๑ –  
๓.๑.๔  รายงานผลการด าเนินการให ้นายก.ทราบ/พิจารณา (ผา่น ศดธ.) ตามก าหนดระยะเวลา
ในขอ้ ๔. 
  ๓.๑.๕ การตรวจสอบกลัน่กรองการด าเนินงานตรวจสอบขอ้เทจ็จริง/แกไ้ข
ปัญหา (ด ำเนินกำรควบคู่เฉพำะกรณเีร่ืองส ำคญั/เร่ืองสำธำรณชนติดตำม) นายก.อาจมอบหมาย
ใหมี้การตรวจสอบในทางลบั (ด าเนินการควบคู่กบัการด าเนินงานของหน่วยงานตรง  เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรม/ถูกตอ้ง/ชดัเจน/สามารถตอบโจทยส์าธารณะ) โดยอาจมอบหมายหน่วยงาน/
คณะท างานเฉพาะกิจ หรืออ าเภอทอ้งท่ี หรืออ่ืนใด     หรืออาจโดยการขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวดัล าปาง หรือหน่วยงาน/องคก์รอิสระอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วย
ตรวจสอบอีกทางหน่ึง 
  ๓.๑.๖ ให ้ศดธ. แจง้ผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน (ท่ีได้
ด าเนินงาน/ไดรั้บรายงานผลการด าเนินงานตามขอ้๓.๑.๑ –  ๓.๑.๔  และ ๓.๑.๕ (ถา้มี) ซ่ึง นายก.
ไดรั้บทราบ/พิจารณาแลว้) ใหผู้ร้้องทราบภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข
ปัญหาแลว้เสร็จหรือไดรั้บแจง้ผลด าเนินการ (ศดธ.๔) 
 ๓.๒ กรณเีป็นเร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานอ่ืน 
  ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานนั้น ๆ โดยใหแ้จง้
หน่วยงานแจง้ผลการด าเนินการให ้อ าเภอ.ทราบดว้ย (เพื่อ อ  าเภอ.จะไดแ้จง้ผูร้้องทราบต่อไป) 

๔. ระยะเวลาด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๔.๑ เร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง อบต. ใหด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและวนิิจฉยั
สั่งการเพื่อแกไ้ขปัญหา ใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วนั นบัแต่วนัไดรั้บเร่ือง หรือ
ตามหว้งระยะเวลาท่ี นายก.ไดว้นิิจฉยัสั่งการ (หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว อาจขยายเวลาไดอี้กไม่เกิน ๒ คร้ัง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั) 
 กรณีการด าเนินงานตามขอ้ ๓.๑.๕ ใหถื้อก าหนดระยะเวลาตามขา้งตน้ดว้ย เวน้แต่เป็น
กรณีการขอความร่วมมือให ้ศดธ.พิจารณาประสานติดตามเร่ืองต่อเน่ืองใกลชิ้ด หากเห็นวา่จะ
เป็นการล่าชา้ หรือการด าเนินงานของหน่วยงานมีความชดัเจนเพียงพอ ให ้ศดธ.ด าเนินการ
ต่อไปตามขอ้ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๖ ต่อไป 



หมายเหตุ   - กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ/ด าเนินการยงัไม่ได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบ
หรือไม่ได้ขอขยายเวลามาในก าหนด  ให้ ศดธ.ด าเนินการติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยท าเป็นหนังสือ
ประทับตรา และก าหนดการติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ออกเป็นเป็นระยะๆ ดังนี ้

(๑)  เตือนคร้ังท่ี ๑  เม่ือครบก าหนด ๓๐ วนั 
(๒) เตือนคร้ังท่ี ๒  เม่ือครบก าหนด ๑๕ วนั นับตั้งแต่ได้รับการเตือนคร้ังท่ี ๑ 
(๓) เตือนคร้ังท่ี ๓  เม่ือครบก าหนด   ๗ วนั นับตั้งแต่ได้รับการเตือนคร้ังท่ี ๒ 
- หากผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ/ด าเนินการยงัไม่รายงานผล  ให้ ศดธ. รวบรวม 

ข้อมลู/ข้อเทจ็จริงท่ีมีเสนอ นายก.พิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 ๔.๒ เร่ืองทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานอ่ืน ใหส่้งเร่ืองนั้นไปใหห้น่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงด าเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วนั นบัแต่วนัไดรั้บเร่ือง โดย
แจง้หน่วยงาน   พร้อมขอใหห้น่วยงานนั้นแจง้ผลการด าเนินงานหรือผลความคืบหนา้ในการ
ด าเนินงาน (หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว อาจขยายเวลาได้
อีกตามกฎหมายเก่ียวขอ้ง) ให ้นายก.ทราบดว้ย  เพื่อ นายก.จะไดแ้จง้ผูร้้องทราบต่อไป 
หมายเหตุ  อ้างอิง พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

           มำตรำ ๓๘ เม่ือส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วน
ราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ท่ี
จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวนั หรือภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ 

๕. การรายงานผลการด าเนินการ 
 ๕.๑ ศดธ.จดัท าสรุปผลด าเนินงานตามแบบรายงานหรือแบบสรุปการด าเนินงานเก่ียวกบั
เร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของ ศดธ.  เพื่อรายงานให ้นายก.ทราบ  ก่อนวนัประชุมประจ าเดือน 
พนกังานส่วนต าบลไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
 ๕.๒  อบต.(ศดธ.) จดัท าแบบรายงานสรุปผลการปฏิบติัตามขอ้ ๔ เพื่อส่งรายงานให ้
อ าเภอ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบต่อไป (ถา้มี) 

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

 

 

 

 

 



แบบค าร้องทุกข/์ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)         (ศดธ.๑) 

ท่ีศูนย์ด ำรงธรรม  อบต.หนองหล่ม 

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

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 

  ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี............. หมู่ท่ี...... 
ต ำบล........................... อ ำเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท์....................... 
อำชีพ.................................................................ต ำแหน่ง............................................................... 
ถือบัตร.............................................................เลขที.่..................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร................................บัตรหมดอำยุ..................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำด ำเนินกำร
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำใน
เรื่อง………........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
  ท้ังนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และยินดี
รับผิดชอบท้ังทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงมี 

โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำม)ี ได้แก่ 
 ๑) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 
 ๒) .................................................................................................. จ ำนวน............ชุด 
 ๓) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 
 ๔) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 
 ๕) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 
 ๖) .................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ................................................ 
                   (............................................) 
                     ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบค าร้องทุกข/์ร้องเรียน (โทรศัพท์)                       (ศดธ.๒) 

ท่ีศูนย์ด ำรงธรรม อบต.หนองหล่ม 

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

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 

  ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี............. หมู่ท่ี...... 
ถนน................................ต ำบล........................... อ ำเภอ........................... จังหวัด......................... 
โทรศัพท์..................................อำชีพ............................................ต ำแหน่ง................................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำด ำเนินกำร
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำใน
เรื่อง………........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
โดยขออ้ำง..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ 
  ท้ังนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และ จนท.
ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นค ำร้องท่ีไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้ 
 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
วันท่ี...........................................เวลำ............................... 

 
 
 
 
 
 



 
      แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน          (ศดธ.๓) 
 

ที ่ลป 79101  /...............               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
          อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 
          ๕๒190 

                                                วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

  ตำมท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรม อบต.หนองหล่ม โดยทำง 
          หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ด้วยตนเอง ทำงโทรศัพท์     อ่ืน ๆ............................ 
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...............................................................................  
……………………………………………………………………………………………นั้น 

  อบต.หนองหล่ม ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนไว้แล้ว ตำมทะเบียนรับ
เรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที.่.....................................................และจังหวัดได้พิจำรณำเรื่อง
ของท่ำนแล้วเห็นว่ำ 
  เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.หนองหล่ม  และได้มอบหมำยให้……… 
.................................................................. ..........................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด ำเนินกำร 
  เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของอ ำเภอ และจังหวัดได้จัดส่งเรื่องให้........................ 
................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรต่อไปแล้วทั้งนี้ 
ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำน หรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำนดังกล่ำวได้อีกทำงหนึ่ง 

เป็นเรื่องที่มีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว ตำมกฎหมำย  
.......................................................................................... จึงขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่
กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

  จึงแจ้งมำเพ่ือทรำบ 

                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด 
โทร. ๐ ๕๔ 368435 
 



แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน           (ศดธ.๔) 
 

ที ่ลป 79101  /...............               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
          อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 
          ๕๒190 

                                                วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้ำงถึง หนังสือ ที่ ลป 79101/............................. ลงวันที่.............................................. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ........................................................................................................................... ................ 
  ๒. ........................................................................................................................... ...............  
  ๓. .......................................................................................................................... ................ 

  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ศูนย์ด ำรงธรรม อบต.) ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนของท่ำนตำมท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินกำรจำกส่วนรำชกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ตำมประเด็นที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่ำ……………………… 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
.............................................................................. ....................ดังมีรำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 
ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้แจ้งคัดค้ำนพร้อมพยำนหลักฐำนประกอบด้วย 

  จึงแจ้งมำเพ่ือทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

 
 
 
ส ำนักปลัด 
โทร. ๐ ๕๔ 368435 
 
 
 



 
 
ที ่ลป 79101  /...............               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
          อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 
          ๕๒190 

                                                วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ขอให้ด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีอยู่ในอ ำนำจ/หน้ำที่รำชกำรส่วนภูมิภำค) 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้ำงถึง  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๕๔ , ๕๕ และ ๕๗  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ............................................................................................................................. .................. 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม (ศูนย์ด ำรงธรรม อบต.) ได้รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนจำก..............................................................................ที่อยู่.......................................................... 
โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๑. ................................................................................. .......................................................... 
  ๒. ........................................................................................................................... ...............  
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มได้พิจำรณำตำมข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำประเด็นตำมข้อร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ตำมข้อ...........เกี่ยวข้องและอยู่ในอ ำนำจ/หน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำน  ดังนั้น เพ่ือให้ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ จึงขอให้ท่ำนได้พิจำรณำตรวจสอบและด ำเนินกำร
ต่อไป (อบต.หนองหล่มได้แจ้งผู้ร้องฯ ทรำบด้วยแล้ว)  ทั้งนี้ ให้แจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ อบต.หนองหล่ม 
ทรำบภำยในวันที่...................................  หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จประกำรใดให้แจ้งให้ทรำบพร้อมขอขยำย
เวลำด ำเนินกำรมำในก ำหนดดังกล่ำวด้วย เพื่อจักได้แจ้ง/รำยงำนผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป   

  จึงเรียนมำเพ่ือด ำเนินกำร 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
ส ำนักปลัด 
โทร. ๐ ๕๔ 368435 
 
 
 



 
ที ่ลป 79101  /...............               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
                   อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง  
                                                                                     ๕๒190 

                                                วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ขอให้ด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีอยู่ในอ ำนำจ/หน้ำที่รำชกำรส่วนกลำง) 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้ำงถึง ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๕๗ (๔) 
๒.พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     มำตรำ ๓๘ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ............................................................................................................................... ................ 

  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม (ศูนย์ด ำรงธรรม อบต.หนองหล่ม) ได้รับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนจำก.....................................................................ที่อยู่.............................................................. 
โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๑. .................................................................................................................... ....................... 
ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่มได้พิจำรณำตำมข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำประเด็นตำมข้อร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ตำมข้อ...........เกี่ยวข้องและอยู่ในอ ำนำจ/หน้ำที่ของหน่วยงำนท่ำน  ดังนั้น เพ่ือให้ปรำกฏ
ข้อเทจ็จริงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้   จึงขอให้ท่ำนได้พิจำรณำตรวจสอบและด ำเนินกำร
ตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป (อบต.หนองหล่มได้แจ้งผู้ร้อง ฯ ทรำบด้วยแล้ว) ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนให้ อบต.หนองหล่ม ทรำบภำยในวันที่................................... หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จประกำรใด
ขอให้แจ้งก ำหนดคำดหมำยแล้วเสร็จให้ทรำบด้วย เพื่อจักได้แจ้ง/รำยงำนผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป  

  จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
ส ำนักปลัด 
โทร. ๐ ๕๔ 368435 
 
 



 
 

(เตือนครั้งที.่..........) 

ที ่ลป 79101 /          

ถึง ......................................................  
 

ตำมหนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม ที ่ลป 79101 (ศดธ.)/......................ลงวันที่
.........................แจ้งให้ท่ำนตรวจสอบและด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจำก........................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
ซ่ึง อบต.หนองหล่ม ขอทรำบผลในวันที่..................................... ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

คณะกรรมกำรยังไม่ได้รับแจ้งผลด ำเนินกำรดังกล่ำวแต่ประกำรใด ดังนั้น จึงขอให้ท่ำนได้
เร่งรัดด ำเนินกำรพร้อมรำยงำนผลให้ทรำบในวันที่.....................................  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  

 

 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 
วันที่........เดือน................. พ.ศ. ......... 

 
 
 

ส ำนักปลัด 
โทร. ๐ ๕๔ 368435 
 
 
 
 
 
 
 
 


