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ค ำน ำ 
 
  คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนรับเรื่องร้อง                  
เรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย ท้ังในเรื่องร้องเรียนท่ัวไป                   
และร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ตอบสนองนโยบำยของรัฐตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์                       
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข                
แก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุก              
และควำมเป็นอยู่ ท่ี ดีของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่องำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ                     
ในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชน 
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำร สม่ ำเสมอ 
ท้ังนี้กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร               
และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรจ ำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน                  
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
                                                                ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  
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บทที ่1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
   ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖      
ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบั ติรำชกำร  มุ่ งให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชำชน  โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง                       
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่องำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำน เกินควำมจ ำเป็น มีกำร
ปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรสม่ ำเสมอ  
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย จึงได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์                 
(เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย เพื่อเป็นกรอบหรือ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  
2. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
   1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำร              
รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือขอควำมช่วยเหลือให้มีมำตรฐำนเดียวกันและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   2. เพื่ อ ให้กำรด ำ เนิน งำน จัดกำรข้อร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลยำงช้ำย                         
มีข้ันตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
   3. เพื่ อ ส ร้ ำงม ำต รฐำน กำรป ฏิ บั ติ งำน ท่ี มุ่ ง ไป สู่ ก ำรบ ริห ำร คุณ ภ ำพ ท่ั ว ท้ั งอ ง ค์ก ร                             
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
   ๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย
ทรำบกระบวนกำร  
   ๕ . เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบั ติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำร                   
ข้อร้องเรียนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสิทธิภำพ  
3. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองราวองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย  
   ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง กำรจัดต้ังศูนย์ด ำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกองค์กรจัดต้ังศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง จัดต้ังเพื่อเป็นศูนย์ในกำรรับ
เรื่องรำวร้องทุกข์และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำรับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของ
ประชำชน  
4. ขอบเขต  
   1. กรณีเร่ืองร้องเรียนทั่วไป  
   1.1 สอบถำมข้อมูลเบ้ืองต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของกำรขอรับบริกำร  
   1.2 ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร
จำกศูนย์บริกำร  
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   1.3 แยกประเภทงำนบริกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร เช่น ปรึกษำกฎหมำย, ขอ
อนุมัติ/อนุญำต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง  
   1.4 ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำตำมประเภทงำนบริกำรเพื่อตอบสนองควำมประสงค์ของผู้ขอรับ
บริกำร  
   1.5 เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร  
   ๑. กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษำกฎหมำยจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบเมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริกำรถือว่ำยุติ  
   - กรณีขออนุมัติ/อนุญำต เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับ
บริกำรต้องกำรทรำบ และด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด หรือหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ                    
เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน 1-2 วัน  
   - กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย จะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ และเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะด ำเนินกำรรับเรื่อง
ดังกล่ำวไว้ และหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน 1-2 วัน  
   - กรณีขออนุมัติ/อนุญำต, ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแสให้ผู้ขอรับกำรบริกำรรอกำรติดต่อ
กลับ หรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำน ท่ีเกี่ยวข้องภำยใน 
15 วนั ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยโทรศัพท์/โทรสำร 035610915, 
035610916 เว็บไซต์ www.yangchai.co.th 
   2. กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   2.1 สอบถำมข้อมูลเบ้ืองต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของกำรขอรับบริกำร  
   2.2 ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพื่อเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร                
จำกเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ  
   2.3 แยกประเภทงำนร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เพื่อเสนอ
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับช้ันพิจำรณำควำมเห็น  
   - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษำกฎหมำยจะให้ ข้อมูลกับ
ผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบเมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริกำรถือว่ำยุติ  
   - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ  และ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ และหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป ภำยใน 1-2 วัน  
   - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ผู้ขอรับกำรบริกำรรอกำรติดต่อ
กลับหรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง                      
ภำยใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย โทรศัพท์/โทรสำร                    
0 3561 0915, 0 3561 0916 เว็บไซต์ www.yangchai.co.th  
 
 

http://www.yangchai.co.th/
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5. สถานที่ต้ัง  
   ต้ังอยู่ ณ ท่ีทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย หมู่ท่ี 7 ต ำบลยำงช้ำย อ ำเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอ่ำงทอง 14020  
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้คำปรึกษำรับเรื่อง
ปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน  
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บทที ่2 
ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความ  
   ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ ท่ีมำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนท่ัวไป  ผู้รับบริกำร 
ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล  
   หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และให้หมำยควำมรวมถึงองค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน หน่วยงำน ในก ำกับของรัฐ               
และหน่วยงำนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
   เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  ได้แก่  ข้ำรำชกำร  พนักงำนรำชกำร ลูก จ้ำงประจ ำ  ลูกจ้ำง ช่ัวครำว                       
และผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งต้ังในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือฐำนะอื่นใด รวมท้ังผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ัง
และถูกส่ังให้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ  
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทำงบวกและทำงลบ ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำนเขตต ำบลยำงช้ำย  
   กำรจัดกำรข้อร้องเรียน หมำยถึง มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล  
   ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ประชำชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมำติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้
ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล  
   ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน หมำยถึง ช่องทำงต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ                
ด้วยตนเอง ร้องเรียนทำงโทรศัพท์/เว็บไซต์  
   เจ้ำหน้ำท่ี หมำยถึง เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำนข้อร้องเรียน หมำยถึง 
แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น ข้อร้องเรียนท่ัวไป,กำรร้องเรียนเกี่ยวควำมไม่โปร่งใสของกำรจัดซื้อ                       
จัดจ้ำง เป็นต้น  
   ค ำร้องเรียน หมำยถึง ค ำหรือข้อควำมท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ หรือระบบกำรรับค ำร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน                      
หรือมีนัยส ำคัญท่ีเช่ือถือได้  
   กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน
ต่ำงๆ มำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำท่ี  
   กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรท่ีด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่องร้องเรียน
ท่ีได้รับให้ได้รับกำรแก้ไข หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรด ำเนินงำน  
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ช่องทางการร้องเรียน  
  1. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย อ ำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่ำงทอง  
  ๒. ผ่ำนหน้ำ www.yangchai.go.th  
  ๓. ร้องเรียนผ่ำนตู้/กล่องรับควำมควำมคิดเห็น(จดหมำย/บัตรสนเท่ห์/เอกสำร)  
  ๔. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมำย/บัตรสนเท่ห์/เอกสำร)  
  ๕. ยื่นโดยตรง (จดหมำย/บัตรสนเท่ห์/เอกสำร)  
  6. โทรศัพท์/โทรสำร ๐ –๔๒๖๓ –๘๓๖๔  
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บทที ่3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
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บทที ่4 
ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
  1. จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  
  2. จัดทำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
  3. แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยทรำบเพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนงำน  
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
  ด ำเนินกำรรับและติดต้ังตรวจสอบข้อร้องเรียน ท่ีเข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำงๆโดยมีข้อปฏิบัติ     
ตำมท่ีก ำหนด ดังนี้ 

ช่องทำง 
ควำมถ่ีในกำร 

ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียนเพื่อ 

ประสำนหำทำงแก้ไข 
 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์ด ำรงธรรม อบต.ยำงช้ำย 

ทุกครั้งท่ีมี 
ผู้ร้องเรียน 

ภำยใน 1-5 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซด์ 
อบต.ยำงช้ำย 

ทุกวัน ภำยใน 1-5 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์/โทรสำร
035610915,035610916 

ทุกวัน ภำยใน 1-5 วันท ำกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค ำร้องเรียน 1 

     แบบค าร้องทุกข/์ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 

          ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
          องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  

   ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ..............ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี.................... หมู่ท่ี...........  
ต ำบล.................................... อ ำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................  
อำชีพ.................................................................ต ำแหน่ง.....................................................................................  
ถือบัตร........................................................................เลขท่ี.................................................................................  
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอำยุ.................................  
   มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย พิจำรณำ
ด ำเนินกำรช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง.............................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

   ท้ังนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง  และยินดีรับผิดชอบ                   
ท้ังทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงมี โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำมี)                    
ได้แก่  
   ๑) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด  
   ๒) .................................................................................................. จ ำนวน.............ชุด  
   ๓) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด  
   ๔) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด  

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป  

       ขอแสดงควำมนับถือ  

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

                                                       (…............................................)  
                                                             ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 
 



แบบค าร้องเรียน 2 

แบบค าร้องทุกข/์ร้องเรียน (โทรศัพท์) 

                                                                                             ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
                                                                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  

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

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  

   ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี...................... หมู่ท่ี…..................  
ถนน................................ต ำบล........................ อ ำเภอ........................... จังหวัด......................................... โทรศัพท์
..................................อำชีพ............................................ต ำแหน่ง................................................................................  
   มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำด ำเนินกำร
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง……..........................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
โดยขออ้ำง.................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ  
   ท้ังนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง  และ จนท .ได้แจ้งให้                 
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นค ำร้องท่ีไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้ 
 
  

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
                                              (...........................................) 

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

 
 
 



ตอบข้อร้องเรียน ๑ 
แบบแจ้งกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
  
 
 ท่ี อท 73601/                                                      ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย 
                                                                         หมู่ท่ี 7 ต ำบลยำงช้ำย อ ำเภอโพธิ์ทอง        
                                                                         จังหวัดอ่ำงทอง  14120 
                                                        วันท่ี........เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง  ตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 
   ตำมท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย  
โดยทำง ( ) หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทำงโทรศัพท์ ( ) อื่นๆ ................................................. 
ลงวันท่ี....................................... เกี่ยวกับเรื่อง....................……………………………………..........……………………………นั้น 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนไว้แล้ว                
ตำมทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี......................................................ลงวันท่ี.................................................................... 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย ได้พิจำรณำเรื่องของท่ำนแล้วเห็นว่ำ 
   ( ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย และได้มอบหมำย
ให…้…………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด ำเนินกำร 
   ( ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย และได้จัดส่งเรื่อง      
ให้............................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำน หรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำนดังกล่ำวได้อีกทำงหนึ่ง 
   ( ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว ตำมกฎหมำย 
.......................................................................................... จึงขอให้ท่ำนดำเนินกำรตำมข้ันตอนและวิธีกำรท่ี
กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

   จึงแจ้งมำเพื่อทรำบ 
                                                           ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                        (นำยปพน  สังข์ประเสริฐ) 
                                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย 
ส ำนักงำนปลัด อบต.ยำงช้ำย 
โทร/โทรสำร 0 3561 0915 



ตอบข้อร้องเรียน 2 
                                     แบบแจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

 

ท่ี อท 73601/                                                          ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย                    
                                                                            หมู่ท่ี 7  ต ำบลยำงช้ำย อ ำเภอโพธิ์ทอง                         
                                                                            จังหวัดอ่ำงทอง  14120 

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

เรื่อง  แจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้ำงถึง  หนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย ท่ี อท 73601/............. ลงวันท่ี.................................................. 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ๑. .................................................................................................................................................... 
   ๒. .................................................................................................................................................... 
   ๓...................................................................................................................................................... 
   ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนตำมท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำยได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินกำรจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องตำมประเด็นท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่ำ……………………………………........ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำพร้อมนี้ 
ท้ังนี้ หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้แจ้งคัดค้ำนพร้อมพยำนหลักฐำนประกอบด้วย 

   จึงแจ้งมำเพื่อทรำบ 
                                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                 

                                                           (นำยปพน    สังข์ประเสริฐ) 
                                                   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย 
 
ส ำนักงำนปลัด อบต.ยำงช้ำย 
โทร/โทรสำร 0 3561 0915 



 

 
 
 
 
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซด์ 
   1. เข้ำเว็บไซด์ www.yangchai.go.th 
   2. เลือกเข้ำสู่เว็บไซด์ 
   3. เลือกเมนูร้องเรียนร้องทุกข์ 
   4. พิมพ์รำยละเอียด ข้อควำมท่ีประสงค์จะร้องทุกข์ 
   5. ช่องทำงร้องทุกข์โดย : ให้กรอกช่ือผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
   6. กรอกรหัสประจ ำตัวประชำชน 13 (หลัก) 
   7. กรอกชอ่งโทรศัพท์ 
   8. กรอกอีเมล์ 
   9. กดปุ่มส่งค ำร้องทุกข์ 
หมายเหตุ : หำกกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไม่รับข้อมูล 

http://www.yangchai.go.th/

