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ค าน า 
 

คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีนรอ้งทุกขข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้จดัท าขึน้เพื่อเป็
นกรอบหรอืแนวทางในการปฏบิตังิานดา้นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์
ผ่านศูนยด์ ารงธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ทัง้ในเรือ่งรอ้งเรยีนทัว่ไปและรอ้งเรยีนดา้นกา
รจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เรือ่ง 
แนวทางในการจดับรกิารรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องประชาชนในการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิา
รส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ลงวนัที ่๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
ประกอบกบัเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรฐัตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบริ
หารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัริาชการ 
มุง่ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็น ศูนยก์ลาง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใหเ้กดิความผาสุกและความเป็นอยูท่ีด่ขีอง ประชาชน 
เกดิผลสมัฤทธิต่์องานบรกิารมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในการใหบ้รกิาร ไมม่ ี
ขัน้ตอนปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น มกีารปรบัปรงุภารกจิใหท้นัต่อสถานการณ์ ประชาชนไดร้บัการ 
อ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ และมกีารประเมนิผลการใหบ้รกิาร สม ่าเสมอ 
ทัง้นี้ การจดัการขอ้รอ้งเรยีนจนไดข้อ้ยตุ ิใหม้คีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิารจ าเป็นตอ้งมขี ัน้ตอน กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 
        องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ 

 
 
 
 



 

 
 

สารบญั 
เร่ือง            
 หน้า 
บทที ่๑ บทน า            ๑ 

หลกัการและเหตุผล          ๑ 
วตัถุประสงคก์ารจดัท าคู่มอื         ๑ 
การจดัตัง้ศูนยด์ ารงธรรมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้     

 ๑ 
ขอบเขต           ๒ 

๑.กรณเีรือ่งรอ้งเรยีนทัว่ไป        ๒ 
๒.กรณขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง      ๒ 

สถานทีต่ ัง้           ๓ 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ          ๓ 

บทที ่๒ ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน        ๔ 
ค าจ ากดัความ           ๔ 
ช่องทางการรอ้งเรยีน          ๕ 

บทที ่๓ แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์     
 ๖ 
บทที ่๔ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน          ๗ 
ภาคผนวก           ๘ 

แบบฟอรม์หนงัสอืรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์       ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

๑. หลกัการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 

๒๕๔๖  
ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัริาชการ มุง่ใหเ้กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใหเ้กดิความผาสุกและความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชนเกดิผลสั
มฤทธิต่์องานบรกิารมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในการใหบ้รกิาร 
ไมม่ขี ัน้ตอนปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็น  
มกีารปรบัปรงุภารกจิใหท้นัต่อสถานการณ์ 
ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
และมกีารประเมนิผลการใหบ้รกิารสม ่าเสมอ 

จงึไดจ้ดัท าคู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้  

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิตังิาน 
๒. วตัถปุระสงคก์ารจดัท าคู่มือ 

๑. 
เพื่อใหเ้จา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในการรบัเรือ่งราวรอ้
งเรยีน รอ้งทุกข ์หรอืขอความช่วยเหลอืใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒. เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการขอ้รอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ 
มขีัน้ตอนกระบวนการ และแนวทางในการปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

๓. 
เพื่อสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานทีมุ่ง่ไปสู่การบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

๔. 
เพื่อเผยแพรใ่หก้บัผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ทราบกระบว
นการ 

๕. เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 
ระเบยีบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัการขอ้รอ้งเรยีน  
ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมปีระสทิธภิาพ 



 

๓. การจดัตัง้ศนูยด์ ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
  ดว้ยคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ไดอ้อกประกาศ เรือ่ง 
แนวทางในการจดับรกิารรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขข์องประชาชนในการใหบ้รกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิา
รส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ลงวนัที ่๑๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
เพื่อใหม้กีารประสานความร่วมมอืภายใตก้รอบอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั 
และอ านวยความยตุธิรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม 
โดยก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีร่บัเรือ่งราวรอ้งทุกขแ์ละอ านวยความสะดวกในการแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

๒ 
๔. ขอบเขต 
๑.กรณีเร่ืองร้องเรียนทัว่ไป 
๑.๑. สอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้จากผูข้อรบับรกิารถงึความประสงคข์องการขอรบับรกิาร 
๑.๒. ด าเนินการบนัทกึขอ้มลูของผูข้อรบับรกิาร 
เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของผูข้อรบับรกิารจากศูนยบ์รกิาร 
๑.๓. แยกประเภทงานบรกิารตามความประสงคข์องผูข้อรบับรกิาร เช่น ปรกึษากฎหมาย, 
ขออนุมตั/ิอนุญาต, ขอรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนเรือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจา้ง 
๑.๔. ด าเนินการใหค้ าปรกึษาตามประเภทงานบรกิารเพื่อตอบสนองความประสงคข์องผูข้อรบับรกิาร 
๑.๕. เจา้หน้าทีด่ าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคข์องผูข้อรบับรกิาร 
กรณีข้อร้องเรียนทัว่ไป 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ/ทีป่รกึษากฎหมายจะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรบับรกิารในเรือ่งทีผู่้ขอรบับรกิารตอ้งการท
ราบเมือ่ใหค้ าปรกึษาเรยีบรอ้ยแลว้เรือ่งทีข่อรบับรกิารถอืว่ายตุิ 
- กรณขีออนุมตั/ิอนุญาต เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 
จะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรบับรกิารในเรือ่งทีผู่ข้อรบับรกิารตอ้งการทราบ และด าเนินการรบัเรือ่งดงักล่าวไว ้
หวัหน้าส านกังานปลดั หรอืหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 
เป็นผูพ้จิารณาส่งต่อใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วนั 
- กรณขีอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์แจง้เบาะแส 
เจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้จะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรบับรกิารในเรือ่งทีผู่ข้อรบับรกิารตอ้ง
การทราบและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจะด าเนินการรบัเรือ่งดงักล่าวไว ้และหวัหน้าหน่วยงาน 
เป็นผูพ้จิารณาส่งต่อใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วนั 



 

- กรณขีออนุมตั/ิอนุญาต, ขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์แจง้เบาะแสใหผู้ข้อรบัการบรกิาร 
รอการตดิต่อกลบัหรอืสามารถตดิตามเรือ่งกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหากไมไ่ดร้บัการตดิต่อกลบัจากหน่ว
ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใน ๑๕ วนั ใหต้ดิต่อกลบัทีศู่นยด์ ารงธรรมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ 
โทรศพัท ์๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙ 
๒. กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง 
๒.๑ สอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้จากผูข้อรบับรกิารถงึความประสงคข์องการขอรบับรกิาร 
๒.๒ ด าเนินการบนัทกึขอ้มลูของผูข้อรบับรกิาร 
เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของผูข้อรบับรกิารจากเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ 
๒.๓ แยกประเภทงานรอ้งเรยีนเรือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจา้งใหก้บัผูอ้ านวยการกองคลงั 
เพื่อเสนอเรือ่งใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ พจิารณาความเหน็ 
- กรณขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัจดัซือ้จดัจา้ง 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ/ทีป่รกึษากฎหมายจะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรบับรกิารในเรือ่งทีผู่ข้อรบับรกิารตอ้งการท
ราบเมือ่ใหค้ าปรกึษาเรยีบรอ้ยแลว้เรือ่งทีข่อรบับรกิารถอืว่ายตุิ 
- กรณขีอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์แจง้เบาะแส เกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้จะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรบับรกิารในเรือ่งทีผู่ข้อรั
บบรกิารตอ้งการทราบและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ จะด าเนินการรบัเรือ่งดงักล่าวไว ้
และหวัหน้าหน่วยงานเป็นผูพ้จิารณาส่งต่อใหก้บัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วนั 

๓ 
- กรณ ีขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข/์แจง้เบาะแส เรือ่งจดัซือ้จดัจา้ง 
ใหผู้ข้อรบัการบรกิารรอการตดิต่อกลบัหรอืสามารถตดิตามเรือ่งกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหากไมไ่ดร้บักา
รตดิต่อกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใน ๑๕ วนั 
ใหต้ดิต่อกลบัทีศู่นยด์ ารงธรรมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ โทรศพัท ์๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙ 
๕. สถานท่ีตัง้ 
ตัง้อยู ่ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้  เลขที ่๙๙ หมูท่ี ่๕ ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ๗๕๐๐๐ 
๖. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
เป็นศูนยก์ลางในการรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขแ์ละใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ใหค้ าปรกึษา 
รบัเรือ่งปัญหาความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการร้องเรียน 

ค าจ ากดัความ 
ผูร้บับรกิาร    หมายถงึ ผูท้ีม่ารบับรกิารจากส่วนราชการและประชาชนทัว่ไป 

ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย 
- 
หน่วยงานของรฐั*/เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั/เอกชน/หรอื
บุคคล/นิตบิุคคล 
* หน่วยงานของรฐั ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง 
กรมหรอืส่วนราชการทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ 
และใหห้มายความรวมถงึองคก์รอสิระ องคก์ารมหาชน 
หน่วยงานในก ากบัของรฐัและหน่วยงานอื่นใดในลกัษณะเดยีว
กนั 
** เจ้าหน้าท่ีของรฐั ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานราชการ 
ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชัว่คราวและผูป้ฏบิตังิานประเภทอื่น 
ไมว่่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะเป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด 



 

รวมทัง้ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้และถูกสัง่ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงา
นของรฐั 
- บุคคล/หน่วยงานอื่นทีไ่มใ่ช่หน่วยงานของรฐั 
- ผูม้สีทิธริบัเงนิจากทางราชการทีไ่มใ่ช่เจา้หน้าทีข่องรฐั 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  หมายถงึ 
ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการด าเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น 
ประชาชนในชุมชน/หมูบ่า้นเขตต าบลบางแกว้ 

การจดัการขอ้รอ้งเรยีน  หมายถงึ 
มคีวามหมายครอบคลุมถงึการจดัการในเรือ่งขอ้รอ้งเรยีนขอ้เส
นอแนะ/ขอ้คดิเหน็/ค าชมเชย/การสอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลู 

ผูร้อ้งเรยีน  หมายถงึ ประชาชนทัว่ไป / 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีที่มาตดิต่อยงัศูนยด์ ารงธรรมองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลบางแกว้ผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยมวีตัถุประสงคค์รอบคลุมการรอ้งเรยีน/การใหข้อ้เสนอแนะ/
การใหข้อ้คดิเหน็/การชมเชย/การรอ้งขอขอ้มลู 

ช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน  หมายถงึ ช่องทางต่างๆ ทีใ่ชใ้นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
เช่น ตดิต่อดว้ยตนเอง รอ้งเรยีน ทางโทรศพัท/์ เวบ็ไซต์ 

เจา้หน้าที ่   หมายถงึ 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 

ขอ้รอ้งเรยีน    หมายถงึ แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคอื เช่น 
- ขอ้รอ้งเรยีนทัว่ไป เช่น เรื่องราวรอ้งทุกขท์ัว่ไปขอ้คดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ 

๕ 
ค าชมเชย สอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลู 
การรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพและการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 
- การรอ้งเรยีนเกี่ยวความไมโ่ปรง่ใสของการจดัซือ้จดัจา้ง 

เป็นตน้ 
ค ารอ้งเรยีน  หมายถงึ 

ค าหรอืขอ้ความทีผู่ร้อ้งเรยีนกรอกตามแบบฟอรม์ทีศู่นยด์ ารงธ
รรมหรอืระบบการรบัค ารอ้งเรยีนเอง 
มแีหล่งทีส่ามารถตอบสนอง 
หรอืมรีายละเอยีดอยา่งชดัเจนหรอืมนีัยส าคญัทีเ่ชื่อถอืได ้



 

การด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน  หมายถงึ 
เรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขท์ีไ่ดร้บัผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ 
มาเพื่อทราบหรอืพจิารณาด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามอ านาจห
น้าที ่

การจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน  หมายถงึ 
กระบวนการทีด่ าเนินการในการแกไ้ขปัญหาตามเรือ่งรอ้งเรยีน
ทีไ่ดร้บัใหไ้ดร้บัการแกไ้ขหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นจากการ
ด าเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน 
๑) รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์ www.bangkaewsamutsongkhram.go.th 
๒) รอ้งเรยีนผ่านตู ้/กล่องรบัความคดิเหน็ (จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
๓) ไปรษณยีป์กต ิ(จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
๔) ยืน่โดยตรง (จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
๕) โทรศพัท ์๐-๓๔๗๖-๙๗๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี ๓ 

แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทท่ี ๔ 

๑.รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 

๒.รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ อบต.บางแกว้ 

๓.รอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์

๔.รอ้งเรยีนผ่านตู/้กล่องรบัความคดิเหน็ 

๕.รอ้งเรยีนผ่านไปรษณยี ์

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

ประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

แจง้ผลใหศู้นยด์ ารงธรรม 
อบต.บางแกว้ ทราบ  

ยุต ิ ไม่ยุ

ต ิ

ยตุเิรือ่งแจง้ผู้
รอ้งเรยีน 
รอ้งทุกขท์รา

บ 

ไมย่ตุแิจง้เรือ่

งผูร้อ้งเรยีน 

รอ้งทุกข ์

สิน้สุดการด าเนินการ 
รายงานผลใหอ้ าเภอทราบ 

 
 
 
 
 



 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
การแต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๑ จดัตัง้ศูนย/์จดุรบัขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
๒ จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
๓ แจง้ผูร้บัผดิชอบตามค าสัง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ทราบ 
เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจ
สอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรบัข้อร้องเรียนเพ่ื
อประสานหาทางแก้ไข 

หมาย
เหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ทุกครัง้ทีม่ผีูร้อ้งเรยีน ภายใน ๑-๒ วนัท าการ  
รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ ทุกวนั ภายใน ๑-๒ วนัท าการ  
รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์ ทุกวนั ภายใน ๑-๒ วนัท าการ  
รอ้งเรยีนทางกล่อง/ตูร้ ั
บความคดิเหน็ 

ทุกวนั ภายใน ๑-๒ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทางไปรษณีย ์ ทุกครัง้ทีม่ผีูร้อ้งเรยีน ภายใน ๑-๒ วนัท าการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๙ 



 

แบบค าร้องเรียน/ร้องทกุข ์
 

ที ่ 
....................................................... 

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

          
วนัที.่...........เดอืน...............................พ.ศ............. 
 

เรือ่ง ............................................................................ 
 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้ 
 

  ขา้พเจา้...............................................................................อาย.ุ.............ปี  
อยูบ่า้นเลขที.่................ 
หมูท่ี.่.........ถนน.............................ต าบล............................อ าเภอ.................................จงัหวดั.....................
.............โทรศพัท.์..................................... 
  มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้พจิารณาด าเนินการช่วยเหลอืหรอืแกไ้ขปัญหาในเรือ่ง   
............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
................... 
......................................................................................................................................................................
................... 
......................................................................................................................................................................
................... 
......................................................................................................................................................................
................... 
......................................................................................................................................................................
................... 
 

โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบค ารอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์(ถา้ม)ี ไดแ้ก่ 
1)...................................................................................จ านวน....................ชุด 
2)...................................................................................จ านวน....................ชุด 
3)...................................................................................จ านวน....................ชุด 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 

             ขอแสดงความนบัถอื 
 
 



 

                     (ลงชื่อ)...................................................... 
                          (......................................................) 
                                                                ผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
 


