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บทที่๑ 
บทนํา 

 

๑. หลกัการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               

ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น                   
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ําเสมอ 

จึงได้จัดทําคู่มอืปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข ์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองรอ้งเรียน             
การจัดซือ้จดัจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหมเ่พ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดทําคูมื่อ 
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่มีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตําบล                 
บ้านใหม่ทราบกระบวนการ 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ                   
ข้อร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. การจัดต้ังศนูย์รับเร่ืองร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมท้องถ่ิน  โดยให้ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบล                   
บ้านใหม่อยู่ภายใต้กํากับดูแลของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเร่ืองรอ้งเรียนท่ัวไป 

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 



๑.๒ ดําเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ 

๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย,                
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๔ ดําเนินการให้คําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ 

๑.๕ เจ้าหน้าทีด่ําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
 

กรณีข้อร้องเรยีนทัว่ไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเร่ืองทีผู่้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อใหคํ้าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเร่ืองที่ขอรับบริการถือว่ายุต ิ

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบและดําเนินการรับเร่ืองดังกล่าวไว้   หัวหน้าสํานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ                
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่จะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเร่ืองที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดําเนินการ              
รับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไปภายใน 
๑-๒ วัน 

 
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/รอ้งทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ

กลับหรือสามารถติดตามเร่ืองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน  ให้ติดต่อกลับที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  โทรศัพท์                  
๐๓๔-๒๘๙๑๐๖ 

 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒.๒ ดําเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อํานวยการกองคลัง               

เพ่ือเสนอเร่ืองให้กับผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็น 
- กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ

ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คําปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ              
ถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ            
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเร่ืองที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 



- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเร่ืองจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเร่ืองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ โทรศัพท์                 
๐๓๔-๒๘๙๑๐๖ 
 

๕. สถานที่ต้ัง 
ตั้งอยู่ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่  ๘๖ หมู่ ๕ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คําปรึกษารับเรื่อง

ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน 

คําจํากัดความ 
ผู้รับบริการ   หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทัว่ไป 

- ผู้รับบริการประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / 
หรือบุคคล/นิตบุิคคล 
* หนว่ยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชือ่อย่าง
อื่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองคก์ร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกํากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้แกข้่าราชการพนักงานราชการลูกจา้งประจําลูกจา้ง
ชั่วคราวและผูป้ฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น



กรรมการหรอืฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ์
- ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึงผู้ที่ไดร้ับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบท้ังทางตรงและ 
    ทางอ้อมจากการดําเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน 

ชุมชน/หมู่บ้านเขตตําบลบ้านใหม ่
การจัดการขอ้ร้องเรียน  หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเร่ืองขอ้ร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรอ้งขอข้อมลู 
ผู้ร้องเรียน   หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียทีม่าตดิตอ่ยังศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหมผ่่านชอ่งทางตา่งๆโดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลมุการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ 
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมลู 

ช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน หมายถึงชอ่งทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นตดิตอ่ด้วย 
    ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต/์ Face Book 
เจ้าหน้าที่   หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบจัดการข้อรอ้งเรียนของหน่วยงาน 
ข้อรอ้งเรียน   หมายถึงแบ่งเป็นประเภท๒ประเภทคอืเชน่ 

- ข้อรอ้งเรียนทั่วไปเช่นเร่ืองราวร้องทุกข์ทัว่ไปข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะคําชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมลูการรอ้งเรียน 
เก่ียวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเก่ียวความไม่โปร่งใสของการจัดซือ้จัดจ้างเป็นต้น 

คําร้องเรียน   หมายถึงคําหรือขอ้ความทีผู่้รอ้งเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรบัคําร้องเรียนเองมีแหล่ง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรอืมนัียสําคัญ 
ที่เชือ่ถือได ้

การดําเนินการเร่ืองร้องเรียน หมายถึงเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน 
    ต่างๆมาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอํานาจ 
    หน้าท่ี 
การจัดการเรือ่งร้องเรียน  หมายถึงกระบวนการที่ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง 
    ร้องเรียนที่ได้รบัให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
    การดําเนินงาน 
ช่องทางการรอ้งเรียน 

๒.๑ ผ่านทางสาํนักงานปลัด 



๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห/์เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผา่นตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห่/์เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกต ิ(จดหมาย/บัตรสนเทห่/์เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๖๖๓๒๑ 
๕) โทรสาร ๐๗๕-๔๖๖๓๒๑ 
๖) www.abtbanmai.go.th 
๗) ร้องเรียนทาง Face book 

 
 
 
 
 

บทที่ ๓ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

 
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์อบต.บ้านใหม ่

   รับเร่ืองรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
 
๔. ร้องเรียนทาง Face book  

ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 
 

แจ้งผลให้ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 
          อบต.บ้านใหม่ทราบ (๑๕วัน )  
 
 
              ยุติ             ไม่ยุติ 
 
 
ยุติเรือ่งแจ้งผู้รอ้งเรียน  ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 



    ร้องทุกข์ทราบ        ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
               ส้ินสุดการดาเนินการรายงานผล 
                 ให้อําเภอเมืองนครปฐมทราบ 
 
 

บทที่ ๔ 
ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 

 
การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหนว่ยงาน 

๑. จัดตั้งศูนย/์จุดรับข้อรอ้งเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๓ . แจ้งผู้ รับผิดชอบตามคําสั่ งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ทราบเพ่ือความสะดวก            

ในการประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี 
 

ช่องทาง ความถีใ่นการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแกไ้ข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเองณองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่

ทุกคร้ังที่มีผูร้้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซตอ์งค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านใหม ่

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐๗๕-๔๖๖๓๒๑ 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

ร้องเรียนทาง Face book  ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
แบบคําร้องทุกข/์ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)                  (แบบคําร้องเรียน๑)  

 
ท่ีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

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



เร่ือง ........................................................................................................................................................................  
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 

ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขที.่.............หมู่ที.่......  
ตําบล.............................. อําเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท.์.............................................  
อาชีพ............................................................................ตําแหน่ง..............................................................................  
ถือบัตร.............................................................................เลขท่ี................................................................................  
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................  
มีความประสงค์ขอรอ้งทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  

ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                   
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ไดแ้ก่ 
๑) ................................................................................................................................. จํานวน............ชดุ 
๒) ................................................................................................................................. จํานวน............ชดุ 
๓) ................................................................................................................................. จํานวน............ชดุ 
๔) ................................................................................................................................. จํานวน............ชดุ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชือ่) ...................................................................... 
(.................................................................)  
              ผู้รอ้งทุกข์/ร้องเรยีน 

 
แบบคําร้องทุกข/์ร้องเรียน     (โทรศัพท)์                 (แบบคําร้องเรียน.๒)  

 
ท่ีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

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

 

เร่ือง ........................................................................................................................................................................  
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
 



ข้าพเจ้า........................................................... อาย.ุ.........ปี อยู่บ้านเลขที.่................. หมูท่ี…่......  
ถนน............................ตําบล................................... อําเภอ................................ จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตําแหน่ง........................................................  
มีความประสงค์ขอรอ้งทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

 

ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคําร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

 
ลงชื่อ……………………......................………………เจ้าหนาท่ีผู้รับเร่ือง 
       (..............................................................)  
    วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ...............  

      เวลา............................... 
 

แบบแจ้งการรับเร่ืองร้องทกุข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน๑)  
 

ที่ (เรื่องร้องเรยีน) /...............          องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
                ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากพนัง 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐ 
 

              วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
เร่ือง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ………………………………………………………………..  

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบล              
บ้านใหม่  โดยทาง   (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      (    ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท์ 
(    ) อื่นๆ ............................................................................................................................................................... 
ลงวันท่ี............................................ เก่ียวกับเร่ือง....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………น้ัน 



องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ได้ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรยีนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเร่ืองเลขรับที.่.....................................................ลงวันที่............................................................และ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ได้พิจารณาเรื่องของทา่นแล้วเห็นว่า 

(    ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่และได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดําเนินการ 

(    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่และได้จัดส่งเร่ือง
ให้..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องดําเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งน้ีท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 

(    ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จึงขอให้ท่านดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ               
ที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
สํานักงานปลัดอบต.  
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
โทร. ๐๗๕-๔๖๖๒๓๑ 

      แบบแจ้งผลการดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน        (ตอบขอ้ร้องเรียน๒)  
 

ที่  (เร่ืองรอ้งเรียน) /...............          องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ 
                ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากพนัง 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐ 

 

วันท่ี……......เดอืน........................... พ.ศ...........  
 

เร่ือง  แจ้งผลการดําเนินการตอ่เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

อ้างถึง  หนังสอือบต.บ้านใหม่ที่  นศ ๘๖๓๐๑/.................................... ลงวันที่...........................................  
 

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

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม ่(ศูนย์รับเร่ืองรอ้งเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรบัเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามทีท่่านได้รอ้งทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ได้รับแจ้งผลการดําเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข/์ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...  



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

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

.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 
 

ท้ังน้ีหากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจง้คัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
สํานักงานปลัดอบต.  
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
โทร. ๐๗๕-๔๖๖๓๐๑ 
 


