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คำนำ 
         

คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของ
องค์การบริหารส่วนดอนโพธิ์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ โดยมุง่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
ธันวาคม 25๖๐ 
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ภาคผนวก            ๑๐ 
 
-  แบบคำร้องเรียน 
-  แบบคำร้องทุกข์ 
-  แบบรับคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
-  แบบรับคำร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 
-  แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
-  แบบแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

 
 
 

สารบัญ 

หน้า เรื่อง 



๑ 
บทที่๑ 
บทนำ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือการร้องเรียนขอความเป็น

ธรรมหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส หรือมีกรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย  และเพ่ือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๑๖ (๓๑)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนใน
การให้บริการสาธาณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    และเพ่ือให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานอัยการสูงสุด  กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  Integrity and Transparency Assessment (ITA) จั งห วั ด ลพบุ รี  ป ระจ ำปี งบ ป ระมาณ             
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง                         
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์มีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 



 
๒ 

 
๓ . เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔ . เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต ำบล                 

ดอนโพธิ์ทราบกระบวนการ 
๕ . เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ                     

ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

  

๓. สถานที่ตั้ง 
         ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ หมู่ ๑ ตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี 
 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 
 

บทที่ ๒ 
คำจำกัดความ 

 
 
การร้องเรียน   หมายถึง  การร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 
การร้องทุกข์   หมายถึง  การแจ้งปัญหาความทุกข์ร้อน ที่ขอให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือ 
บรรเทาทุกข์ให้แก่ตน  แก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น 
 
ผู้รับบริการ   หมายถงึผู้ทีม่ารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

ประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / 
หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 



๔ 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง   ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
    ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน 

ชุมชน/หมู่บ้านเขตตำบลดอนโพธิ์ 
 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง   ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน  เช่น  ติดต่อด้วย 
    ตนเองเขียนแบบฟอร์ม  ตู้แดง  ทางโทรศัพท ์หรือ เว็บไซต์ 
 
เจ้าหน้าที่   หมายถึง  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 
ข้อร้องเรียน   หมายถึงแบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือเช่น 

- การร้องทุกข์ เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะคำชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียน 
เกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  การร้องเรียนการ   
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นต้น 

 
คำร้องเรียน   หมายถึง  คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคำร้องเรียนเองมีแหล่ง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญ 
ที่เชื่อถือได้ 

 
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไดร้บัผ่านช่องทางการร้องเรียน 
ร้องทุกข์    ต่างๆมาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจ 
    หน้าที่ 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง 
ร้องทุกข์    ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
    การดำเนินงาน 



๕ 
 
 
ช่องทางการร้องเรียน 

 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 036-7๘๓-๘๓๓-๔ 
๕) โทรสาร ต่อ ๑๐๘  
๖) เว็บไซต์ www.donpho.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.donpho.go.th/


๖ 
 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๓. แจ้งผู้ รับผิดชอบตามคำสั่ งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทราบเพ่ือความสะดวก                            

ในการประสานงาน 
 

ขอบเขตงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๑. กรณีเรื่องร้องทุกขท์ั่วไป 
๑.๑ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและสั่งการให้ความช่วยเหลือ 

ตามระเบียบกฎหมาย 
๑.๓ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ออกพ้ืนที่ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหาหรือ หากเป็นเรื่องที่

สามารถแก้ไขปัญหาหรือสามารถดำเนินการได้ในทันที 
๑.๔ รายงานข้อเท็จจริงหรือผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๑.๕ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ ภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่รับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
๒.๑ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการร้องเรียน 
๒.๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและสั่งการในเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมาย 
๒.๓ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานพิจารณาคำร้องเรียน หากมีมูลควรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
 



 
๗ 

 
๒.๔ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง สืบสวนสอบสวนให้ได้

ข้อเท็จจริง 
 
๒.๕ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากมีมูลทางวินัยหรืออาญาให้ดำเนินการตามระเบียบ 

แต่หากไม่มีมูล พิจารณาสั่งการยุติเรื่อง 
๒.๖ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาเพ่ือทราบ ภายใน

ระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่รับเรื่องร้องเรียน 
 

 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถีใ่นการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนร้องทุกขด์้วยตนเอง ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

ภายใน ๗ วันทำการ - 

ร้องเรียนร้องทุกขผ์่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 

ทุกวัน ภายใน ๗ วันทำการ - 

ร้องเรียนร้องทุกขท์างโทรศัพท์ 
036-7๘๓-๘๓๓-๔ 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

ภายใน ๗ วันทำการ - 

ร้องเรียนร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

ภายใน ๗ วันทำการ - 



๘ 
บทที่ ๔ 

แผนผังขั้นตอนการรับเรือ่งร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุร ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนประสงค์จะร้องเรียน 

การปฏิบัติงานหรือการบริการของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  หรือ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงาน สามารถเลือกช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ 

- เว็บไซต์  - โทรศัพท์ 

- จดหมาย  - ตู้แดง  - จังหวดั/อำเภอ 

 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียน โดยให้การ

เก็บเอกสารเป็นชั้นความลับ 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและสั่งการให้

เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  

(ดำเนินการต่อเนื่อง) 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานพิจารณาคำ

ร้องเรียน หากมีมูลควรตรวจสอบข้อเท็จจริง  

สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง (ดำเนินการทันที) 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง สืบสวน

สอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง 

     แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน

หรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาเพ่ือ

ทราบ(ภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่

รับเรื่องร้องเรียน) 

เก็บเรื่องเข้าแฟ้มร้องเรียนร้อง

ทุกข์ พร้อมกับลงบันทึกสมุดคุม 

นายอัศวิน  สุหฤทรุจนนุกูล  นิติกร 

น.ส.สาวิตร ี บุญคล้าย  จพง.ธุรการ 

 

นายอัศวิน  สุหฤทรุจนนุกูล  นิติกร 

และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ

คำสั่ง 

รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

หากมีมูลทางวินัยหรืออาญาให้

ดำเนินการตามระเบียบ  แต่หากไม่ 

มีมูล พิจารณาสั่งการยุติเรื่อง 



๙ 

แผนผังขัน้ตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔ 
 

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

สามารถแจ้งหรือร้องทุกข์โดย 

- เขียนคำร้องทุกข์  - โทรศัพท์ 

- จดหมาย  - เว็บไซต์ 

 

 

เจ้าหน้าทีร่ับเรื่องร้องทุกข์ 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและสั่งการให้

ความช่วยเหลือ ตามระเบียบกฎหมาย 

(ดำเนินการต่อเนื่อง) 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ออกพ้ืนที่ดำเนินการเก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา หรือ หากเป็นเรื่องที่

สามารถแก้ไขปัญหาหรือสามารถดำเนินการได้

ในทันทีหากเป็นเรื่องจำเป็น เร่งด่วนและอยู่ใน

อำนาจหน้าที่  (ดำเนินการทันที) 

     รายงานข้อเท็จจริงหรือผลการ   

  ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

     แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์

ทราบ(ภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่

รับเรื่องร้องทุกข์) 

เก็บเรื่องเข้าแฟ้มร้องเรียนร้อง

ทุกข์ พร้อมกับลงบันทึกสมุดคุม 

นายอัศวิน  สุหฤทรุจนนุกูล  นิติกร 

น.ส.สาวิตร ี บุญคล้าย  จพง.ธุรการ 

 
นายอัศวิน  สุหฤทรุจนนุกูล  นิติกร 

นางรัชนู  ทองแถว  นายช่างโยธา 

นายอาณัติ  ทองแถว ผช.จพง.ป้องกัน 

 



๑๐ 

 
ภาคผนวก



๑๑ 

แบบคำร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุรี 

( ลับ ) 
 

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

 
เรื่อง   ขอร้องเรียน ........................................................................ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
 
   ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ) ...............................................  นามสกุล .............................. .............. 
อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ........... ตำบล ..................................... ..  อำเภอ .................................... 
จังหวัด .......................................................    โทรศพัท ์ ......................................................... 
 
   มีความประสงค์ขอร้องเรียน ( การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ) ดังนี้ .............. 
................................................................................. .................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ...................................................................................................................... .................. 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       (ลงชื่อ) ................................................................. ผู้ร้องเรียน 
          (  .......................................................................  ) 
ความเห็นหัวหน้าส่วน 
......................................................................................................... ........................................................................... ................ 
(  .............................................................  ) 
ตำแหน่ง ............................................ 
 
เรียน  นายก อบต.ดอนโพธิ์                                                                คำสั่ง 
...........................................................     .................................................................. 
...........................................................     .................................................................. 
 
          (  นายชลอ  มากมี  )       (  นายพณชัย   แสงคำ  ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 



 
๑๒ 

แบบคำร้องทุกข ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุร ี

 
    เขียนที่ .............................................................. 

วันที่ ................  เดือน ......................................... พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง   ขอร้องทุกข์ ........................................................................ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
 
   ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ) ...............................................  นามสกุล ......................... .................. 
อายุ ............... ปี อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ........... ตำบล ............ ...........................  อำเภอ ................................... 
จังหวัด .......................................................    โทรศัพท์  .............. ........................................... 
 
   มีความประสงค์ขอร้องทุกข์และรับความช่วยเหลือ ดังนี้ .................................................. ................... 
....................................................................................... .............................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ......................................................................................... ............................................... 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       (ลงชื่อ) ................................................................. ผู้ร้องทุกข์ 
          (  .......................................................................  ) 
ความเห็นหัวหน้าส่วน 
................................................................................................................................................................................... ................. 
(  .............................................................  ) 
ตำแหน่ง ............................................ 
 
เรียน  นายก อบต.ดอนโพธิ์                                                                คำสั่ง 
...........................................................     .................................................................. 
...........................................................     .................................................................. 
 
          (  นายชลอ  มากมี  )       (  นายพณชัย   แสงคำ  ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 



๑๓ 

แบบรับคำรอ้งเรียนทางโทรศัพท ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุรี 

 
 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ................  เดือน ......................................... พ.ศ. ........ ................ 
เวลา ............................... น. 

 
เรื่อง การรับคำร้องเรียนกรณี ....................................................................................................... ..... 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
 
 ข้อมูล  ผู้ร้องเรียน  ชื่อ ..................................................... นามสกุล ..............................................  อายุ ..............  ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมูท่ี่ ........ ตำบล .......................................  อำเภอ .........................  จังหวัด ................................     
โทรศัพท์  ......................................................... 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน ( การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ) ดังนี้ ............................. 
..................................................................................................................................... ............................................................... 
................................................................. .................................................................................................................... ............... 
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ........................................................................................ ................................................ 
        

(ลงชื่อ) ................................................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
                    (  .......................................................................  ) 
ความเห็นหัวหน้าส่วน 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
(  .............................................................  ) 
ตำแหน่ง ............................................ 
 
เรียน  นายก อบต.ดอนโพธิ์                                                                คำสั่ง 
...........................................................     .................................................................. 
...........................................................     .................................................................. 
 
          (  นายชลอ  มากมี  )       (  นายพณชัย   แสงคำ  ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 



๑๔ 

แบบรับคำร้องทุกข์ทางโทรศัพท ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  อำเภอเมอืง  จังหวัดลพบุรี 

 
 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

วันที่ ................  เดือน ......................................... พ.ศ. ........................ 
เวลา ............................... น. 

 
เรื่อง การรับคำร้องทุกข์กรณี .................................................................................................. .......... 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
 
 ข้อมูล  ผู้ร้องทุกข ์ ชื่อ ................................................ นามสกุล .................................................  อายุ .................  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ................ หมู่ที ่........... ตำบล .......................................  อำเภอ ...........................  จังหวัด ............................. 
โทรศัพท์  ......................................................... 

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์และรับความช่วยเหลือ ดังนี้ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ ............... 
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ...................................................................................................................................... .. 
        

(ลงชื่อ) ................................................................. เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
                    (  .......................................................................  ) 
ความเห็นหัวหน้าส่วน 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
(  .............................................................  ) 
ตำแหน่ง ............................................ 
 
เรียน  นายก อบต.ดอนโพธิ์                                                                คำสั่ง 
...........................................................     .................................................................. 
...........................................................     ........................................................... ....... 
 
          (  นายชลอ  มากมี  )       (  นายพณชัย   แสงคำ  ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 



 
๑๕ 

แบบแจ้งการรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์
 

ที่  ลบ  ๗๗๕๐๑ /       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
         อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
       วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................... 
เรื่อง ตอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรียน ............................................................. 
 
  ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์มาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  โดยช่องทาง  
(   )  ยื่นด้วยตนเอง 
(   )  ทางโทรศัพท์ 
(   )  ทางตู้แดงแสดงความคิดเห็น 
(   )  ทางเว็บไซต์ 
(   )  ทางไปรษณีย์ 
(   )  อื่นๆ  
เอกสาร ลงวันที ่.......................................................  เกี่ยวกับเรื่อง .................................................... ..................................... 
......................................................................................... .................................................................................... ................ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวไว้แล้ว  ซึ่งจะดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่   ที่เก่ียวข้อง และจักได้แจ้งผลการดำเนินการให้ท่านรับทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

            (  นายพณชัย   แสงคำ   ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
สำนักปลัด อบต. 
โทรศัพท์  ๐๓๖-๗๘๓-๘๓๓-๔  โทรสาร  ต่อ  ๑๐๘ 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 



๑๖ 

แบบแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ที่  ลบ  ๗๗๕๐๑ /       ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
         อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐ 
       วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................... 
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรียน ............................................................. 
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ที่ ลบ ๗๗๕๐๑ / ...........  ลงวันที่ .................................. ............................. 
 
  ตามท่ีท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์มาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  
อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  โดยช่องทาง  
(   )  ยื่นด้วยตนเอง 
(   )  ทางโทรศัพท์ 
(   )  ทางตู้แดงแสดงความคิดเห็น 
(   )  ทางเว็บไซต์ 
(   )  ทางไปรษณีย์ 
(   )  อื่นๆ  
เอกสาร ลงวันที่ .......................................................  เกี่ยวกับเรื่อง .................................... ..................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................................. 
และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้มีหนังสือตอบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวแล้ว  ซึ่งผลปรากฏ
.............................................................ดังนั้น จึงขอแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านรับทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

            (  นายพณชัย   แสงคำ   ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ 
สำนักปลัด อบต. 
โทรศัพท์  ๐๓๖-๗๘๓-๘๓๓-๔  โทรสาร  ต่อ  ๑๐๘ 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 



 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการจัดทำคู่มือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


