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ค าน า 
 

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนถือเป็นเสียงสะท้อนให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
โป่งตาลองทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดย
ตลอดมีการรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมากข้ึ น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้
เกิดข้ึนในสังคมโดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน าไปสู่การแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบเป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมีการร้องเรียน /ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆเพ่ิมข้ึนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองรับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงในการให้บริการข้อมูลและรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อ
ขจัดปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในท้องที่
ต าบลโป่งตาลองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน โดยได้รวบรวม
แนวทางการด าเนินงานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชน์สุขต่อพ่ี
น้องประชาชน 
 
 
        องค์การบริหารสว่นต าบลโป่งตาลอง  
        ตลุาคม  2558  
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1.ความหมาย 
 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความส าคัญส าหรับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ 
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ  หรือการให้บริการของส่วนราชการนั้นผลงานจะเป็นสิ่งที่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการ
แสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน หากส่วน
ราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย่อมมีโอกาสถูกต าหนิติเตียนจากประชาชน
น้อยนอกจากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชนที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือเกิดการ
กรณีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีอ านาจหน้าที่ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค า
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจาก
บุคคลใด โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป  
 เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบ่งแยกพิจารณา
ความหมายของค าว่า “เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข”์ ไว้ 2 ประการ คือ  
 “เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้าราชการ ” หมายถึง  เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตน 
 “เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ”หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลด
เปลื้องความทุกข์ท่ีตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่น หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อณองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ให้สามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน  /ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือแจ้ง
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับงานทุกส่วนราชการและประสานงานส่งต่อเรื่องให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไปด าเนินการ
ตามข้ันตอนของแต่ละส่วนราชการต่อไปเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองและ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. ขอบเขต 

คู่มือการด าเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานร้องเรียน /ร้องทุกข์ประกอบด้วยความหมายเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
ขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ความรู้ทั่วไป 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ท่ีน่าสนใจ รวมถึงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องค าสั่งแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และหมายเลขเบอร์โทรศัพท์สายด่วน 
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4. หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในระดับต าบลได้น าแนวทางการด าเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ซึ่งมี
สาระส าคัญคือ  
 4.1 ลักษณะของเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้าราชการ 
  (1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
  (2) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลละเลยต่อหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระท าการ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริต หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 4.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้  ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม  และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึง
เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองด าเนินการแก้ไขปัญหาตาม
อ านาจหน้าที่ หรือสามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง ด าเนินการต่อไปได้ 
 
5.ขั้นตอนการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  (1) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   (1.1) กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวาจา  
    (1.1.1) บันทึกข้อมูลตามค าร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องทุกข์ ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึก
เหตุดังกล่าวไว้ในค าร้องเว้นแต่กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้  
   (1.2) กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้  
    (1.2.1) มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริง
พฤติการณ์เก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    (1.2.3) ใช้ถ้อยค าสุภาพ  
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้อง
แนบใบมอบอ านาจด้วย 
  (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะด าเนินการ
ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่ก าหนดแล้วเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งการ 
  (3) เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วัน ท า  
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การ นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือส่งเป็น
หนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
  (4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองวินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับ 
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
อ่ืน หรือเป็นเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการ
เฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้พิจารณามอบหมายปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึน ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้จัดส่งเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์นั้น ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น 
และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย หรือหากเป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการด าเนินการตามที่ระเบียบกฎหมาย
นั้นๆ ก าหนดไว้  
  ( 2)  วิธีด าเนินการ 
   (1) การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    (1.1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจใช้ดุลยพินิจสั่งการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้พิจารณาว่า เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือเป็นเรื่องที่มีระเบียบ
กฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งควรจะด าเนินการต่อเรื่องนั้นอย่างไร 
    (1.2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองอาจส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
ได้รับให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งท าหน้าที่ตาม 
(1.1) ก็ได้ถ้าเห็นว่าจ าเป็นหรือจะเกิดประโยชน์ 
    (1.3) แนวทางท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ได้แก่  
     (1.3.1) เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้อง
ไม่ได ้
     (1.3.2) เป็นเรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์  
     (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดล้อมชัดแจ้ง 
     (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ที่ศาล หรือศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งเด็ดขาดแล้ว 
     (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มี
มติเด็ดขาดแล้ว 
     (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
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     (1.3.7) เรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2549  
  (3) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
    (3.1) ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น ทั้ง
พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถ้าจ าเป็นเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงใน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นอย่างชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
    (3.2) การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี 
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
อย่างเพียงพอ ก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีต้องใช้กระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพ่ือมีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 
    (3.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
โดยให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    (3.4) ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลยพินิจ 
    (2.5) ให้แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 7 
วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
   (4)  ระยะเวลาด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   (1) เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแก้ไขปัญหาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการด าเนินการภายใน 7    
วัน 
   (2) เรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งเรื่องนั้นให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง (โดยให้หน่วยงานนั้นแจ้งผลการ
ด าเนินการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         ขั้นตอนการบริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

 

 

                                                           ยื่นค าร้อง  แจ้งเหตุ / ร้องทุกข์ 

 

                                                     เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

 

                                                     หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งด าเนินการ 

 

                                                   แจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ย่ืนค าร้อง / ร้องทุกข์ 

 
 
                                                             รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  7  วัน 
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แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  

                                               วิธีการยื่นค าร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 

 

            ใช้ถ้อยค าสุภาพ                                   ค าร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
                  สามารถส่งหนังสือโดยตรง  

 

 

       ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน                  หรือช่องทาง website 
                                       http://www.pongtalong.go.th 

                        ของ อบต. 

 

     แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

          ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

                                            

                                                ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ 
              เรื่องท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน  
                    หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร  
                หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/ 
                 หน่วยงาน อบต. ได้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการ 
                                    สืบสวน สอบสวนได้ 

 

 

                             

                                         ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ 
                                         และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
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                 ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 

 

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
444 หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา  30130 

 

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

444 หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา  30130 

 

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ในเบื้องต้นทางหมายเลขโทรศัพท์ 

โทรศัพท์ 0-4400-9516 
โทรสาร 0-4400-9515 

 

 
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ผ่าน website ของหน่วยงาน 

http://www.pongtalong.go.th 

 

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ผ่าน E-mail ของหน่วยงาน 
pongtalongfc@outlook.com 
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8 
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 

 
      เขียนที่...................................................................... ............... 
      วันที่................เดือน...................................... ...พ.ศ. ............... 
เรื่อง .................................................................................................  
เรียน นายก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................อายุ..................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่...............บ้าน......................................................ต าบล.........................................
อ าเภอ..........................................................จังหวัด...................................................................ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจาก..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 ดังนั้น  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ..... 
จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์  มายังองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  เพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหา  ดังนี้ ..............................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน..................ฉบับ  
 2.  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ านวน................. .ฉบับ 
 3.  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จ านวน................. .ราย 
 4.  เอกสารอื่น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................................  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
(...............................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................................(ถ้ามี) 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
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หนังสือแจ้งตอบรับการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

        
ที.่...........     อปท .......................................................................... 
       วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ......... 
เรื่อง การแจ้งผลการด าเนินการ 
เรียน (ชื่อผู้ร้องทุกข์) 
อ้างถึง หนังสือแจ้งการร้องทุกข์ (ตามเลขรับที่ลงไว้) 
  ตามที่ท่านได้มีหนังสือร้องเรียนและให้  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  (ชื่อ อปท.)  
ด าเนินการเรื่อง.....................................................เมื่อ  วันที่................เดือน............................... พ.ศ. .............  นั้น 
  
  (ชื่อ อปท.)  .................................... ได้ด าเนินการเพื่อบรรเทา  ความทุกข์ของท่าน  ดังนี้   
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  คือ................................................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร. 044-009516 
โทรสาร 044-009515 
www.pongtalong.go.th 
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