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บทที ่๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               

ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เ กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง                     
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น                    
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ําเสมอ 

จึงได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเพื่อเป็นกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดทําคู่มือ 
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ในการรับเรื่องราวร้องเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีข้ันตอน/

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตําบล                

แม่พริกทราบกระบวนการ 
๕. เพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ                     

ข้อร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคู่กับการ

พัฒนาบําบัดทุกข์ บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ด้วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้จัดต้ังศูนย์

รับเร่ืองร้องเรียน ข้ึน ซ่ึงในกรณีการร้องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ

ปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

 

 



๒ 

๔. ขอบเขต 
๑. กรณีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก 
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ดําเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก

ศูนย์บริการ 
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย,                

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑.๔ ดําเนินการให้คําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ

บริการ 
๑.๕ เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 
 

กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบเม่ือให้คําปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดําเนินการ รับเรื่องดังกล่าวไว้ และ
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขอร้องเรียนให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน ๑๕ วัน  ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ 

 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๒.๒ ดําเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้างให้กับผู้อํานวยการกองคลัง               

เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันพิจารณาความเห็น 
- กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ

ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คําปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการ              
ถือว่ายุติ 

- กรณีขอร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะ
ดําเนินการรับเร่ืองดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ต่อไปภายใน ๑-๒ วัน 



๓ 
 

- กรณีขอร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตาม
เรื่องกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับ
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โทรศัพท ์๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ 
 

๕. สถานที่ต้ัง 
ต้ังอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ๔๒๒/๑ หมู่ ๑ ตําบลแม่พริก อําเภอ     

แม่พริก  จังหวัดลําปาง 
 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนของตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง อําเภอแม่พริก จังหวัด

ลําปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

บทที่ ๒ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการร้องเรียน 

คําจํากัดความ 
ผู้รับบริการ   หมายถึงผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

- ผู้รับบริการประกอบด้วย 
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / 
หรือบุคคล/นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กร
อิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกํากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจําลูกจ้าง
ช่ัวคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกส่ังให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ 
    ทางอ้อมจากการดําเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน 

ชุมชน/หมู่บ้านเขตตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 
การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน   หมายถึงประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกผ่านช่องทางต่างๆโดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/ 
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึงช่องทางต่างๆท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย 
    ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์ 
เจ้าหน้าท่ี   หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 



๕ 
 
ข้อร้องเรียน   หมายถึงแบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือเช่น 

- ข้อร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเก่ียวความไม่โปร่งใสของการจัดซ้ือจัดจ้าง 

คําร้องเรียน   หมายถึงคําหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์ 
รับเรื่องร้องเรียนหรือระบบการรับคําร้องเรียนเองมีแหล่ง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสําคัญ 
ที่เช่ือถือได้ 

การดําเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึงเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆมาเพื่อทราบ 
หรือพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าท่ี 

การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึงกระบวนการท่ีดําเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่อง 
    ร้องเรียนท่ีได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
    การดําเนินงาน 
ช่องทางการร้องเรียน 

๒.๑ ผ่านทางสํานักปลัด 
๑) ย่ืนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ 
๕) โทรสาร ๐๕๔-๒๙๙๔๕๒ 
๖) www.maephrik.net 
๗) Facebook องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
บทที่ ๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

ส้ินสุดการดําเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๐ ๕๔๒๙ ๙๖๘๒ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ยุติ ไม่ยุติ 



๗ 

บทที่ ๔ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 
การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

๑. จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทราบเพื่อความสะดวกในการ

ประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพ่ือประสาน 

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่พริก 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลแม่พริก 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐ ๕๔๒๙ ๙๖๘๒ 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ  

ร้องเรียนทาง Facebook องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทําการ - 

 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 



 
แบบคําร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)                  (แบบคําร้องเรียน๑)  

 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
    วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ....................  

เรื่อง ........................................................................................................................................................................  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ.........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.......  
ตําบล.............................. อําเภอ…….................... จังหวัด........................... โทรศัพท์..............................................  
อาชีพ............................................................................ตําแหน่ง..............................................................................  
ถือบัตร.............................................................................เลขท่ี................................................................................  
ออกโดย...............................................วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  

ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                   
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ................................................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๒) ................................................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๓) ................................................................................................................................. จํานวน............ชุด 
๔) ................................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ) ...................................................................... 
(.................................................................)  
              ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
 



 
แบบคําร้องทุกข์/ร้องเรียน     (โทรศัพท์)                 (แบบคําร้องเรียน.๒)  

 
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

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

 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 

ข้าพเจ้า........................................................... อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.................. หมู่ที่…......  
ถนน............................ตําบล................................... อําเภอ................................ จังหวัด......................................... 
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................ตําแหน่ง........................................................  
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

 

ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคําร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

 
ลงช่ือ……………………......................………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
       (..............................................................)  
    วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............  

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



 
แบบแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน๑)  

 
ที่ ลป ๗๗๐๐๑(เรื่องร้องเรียน) /...............        ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

               ๔๒๒/๑ หมู่ ๑ ตําบลแม่พริก 
               อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๘๐ 
 

              วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ. ...................  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ………………………………………………………………..  

ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบล              
แม่พริก  โดยทาง   (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      (    ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท์ 
(    ) อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................... 
ลงวันที่............................................ เก่ียวกับเรื่อง....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………น้ัน 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันท่ี............................................................และ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(    ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกและได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดําเนินการ 

(    ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกและได้จัดส่งเร่ืองให้
..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป
แล้วทั้งน้ีท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 

(    ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
..........................................................................................จึงขอให้ ท่านดําเนินการตามข้ันตอนและวิ ธีการ               
ที่กฎหมายน้ันบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
สํานักปลัด อบต.  
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
โทร. ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ 
 
 
 



 

      แบบแจ้งผลการดําเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน        (ตอบข้อร้องเรียน๒)  

 
ที่  ลป ๗๗๐๐๑/(เรื่องร้องเรียน) /...............        ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

               ๔๒๒/๑ หมู่ ๑ ตําบลแม่พริก 
               อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ๕๒๑๘๐ 
 

วันที่……......เดือน........................... พ.ศ...........  
 

เรื่อง  แจ้งผลการดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

อ้างถึง  หนังสืออบต.แม่พริกที่  ลป๗๗๐๐๑/.................................... ลงวันท่ี...........................................  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. .................................................................................................................................................  
๒. .................................................................................................................................................  
๓. .................................................................................................................................................  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้รับแจ้งผลการดําเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………...  
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมน้ี 

 

ทั้งน้ีหากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
สํานักปลัด อบต.  
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)  
โทร. ๐๕๔-๒๙๙๖๘๒ 
 
 
 
 


