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๑. ความหมายของเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และ 

 ๑.๑ เรื่องท่ีผู้ร้องขอใหศู้นย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย แก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือโทรศัพท์หรือลายลักษณ์อักษรหรือทางอื่นใด 

 ๑.๒ เรื่องท่ีศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ได้รับจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนกลาง 
โดยเป็นเรื่องท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้หรือสามารถประสานให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีโดยตรงในพื้นท่ีด าเนินการต่อไปได้ 

 

๒. ขั้นตอนการด าเนินการ 

 ๒.๑ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 ๒.๑.๑ กรณีการร้องเรียนร้องทุกข์ ด้วยวาจา/โทรศัพท์ 
 - ให้กรอกข้อมูลลงในแบบค าร้องเรียนร้องทุกข์ (ท่ีศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลบึงทวายก าหนด)  
 - กรณีด้วยวาจา (ถ้าเป็นเรื่องของผู้อื่นต้องแนบหนังสือมอบอ านาจด้วย) ให้ผู้ร้องเรียน
กรอกข้อมูลลงในแบบฯ และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานหากผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมลงช่ือ มิให้รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา 
และแจ้งให้ทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง ท้ังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย       
อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้) 
 - กรณีโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลลงในแบบฯหากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูลมิให้
รับเรื่องไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง  
 ๒.๑.๒ กรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นหนังสือ ไม่ก าหนดหรือบังคับรูปแบบแต่ต้องมี
ลักษณะดังนี้ 
 - มีช่ือ และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
 - ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นตามสมควร 
 - ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
 - มีลายมือช่ือของผู้ร้องเรียนถ้าเป็นการร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบหนังสือมอบอ านาจ 
 ท้ังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งผู้ร้อง
ทราบต่อไปหากสามารถแจ้งได้ และด าเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป 
 ๒.๑.๓ กรณีเรื่องท่ีราชการส่วนกลาง/หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนตาม
กฎหมายส่งเรื่องมาให้ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ด าเนินการตรวจสอบให้ด าเนินการ
ตามข้อ ๒.๒ ต่อไป 
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 ๒.๒ การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  

 เมื่อด าเนินการตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบพิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่
ในอ านาจหน้าท่ีควรรับหรือไม่รับแล้วด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ เรื่องท่ีรับด าเนินการ 
 ให้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีก าหนดโดยทันทีแล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีผู้

ได้รับมอบหมาย1พิจารณาในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ/หน่วยงานใด ภายใน
เวลาไม่เกิน ๑ วัน หากเป็นเรื่องส าคัญ/เร่งด่วนให้รีบเสนอผู้ ปลัด อบต. พิจารณาส่ังการโดยทันที 

๒.๒.๒ เรื่องท่ีไม่รับด าเนินการ (ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้รับด าเนินการแล้วแต่กรณี) 
 (๑) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์2 ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมใหชั้ดแจ้ง  
  (๒) เรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ (อาจรับได้ถ้าระบุ

พยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งสามารถตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ) 
 (๓) เรื่องท่ีแอบอ้างช่ือผู้อื่นเป็นผู้ร้องโดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (๔) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังเด็ดขาดแล้ว  
 (๕) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแล้ว 
 (๖) เรื่องท่ีองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้ว 

 (๗) เรื่องไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๒ และ๖๑/๓ ท่ีมีกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะหรือเรื่องท่ีได้ผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแล้ว 
 ๒.๓ การพิจารณาเรื่องและมอบหมายหน่วยงาน/คณะบุคคลแก้ไขปัญหา 
 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒.๒ แล้วให้ จนท.ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาโดยแสดงเหตุผลหรือข้อกฎหมายประกอบความเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการใด 
 ๒.๔ แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ  

 ให้ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย แจ้งการรับเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในไม่เกิน ๓ วันท าการนับแต่ได้มีการด าเนินการตามข้อ ๒.๓ แล้ว โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (อาจ
เชิญผู้ร้องมาลงลายมือช่ือรับทราบหรือส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ก็ได้) 

 

๓. วิธีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และวินิจฉัยเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์
 ๓.๑ กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ อบต.บึงทวาย 

 ๓.๑.๑ ใหส่้วนราชการท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหา รวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริง (ถ้าจ าเป็น) เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน แล้วเสนอ ปลัด 
อบต. หรือน าเข้าประชุมพิจารณา/ลงมติ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย/ส่ังการ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้รายงาน 
นายก อบต. ทราบ กรณีด าเนินงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดให้ขอขยายเวลามาพร้อมเหตุผล และ 
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ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นโดยต้องได้รับอนุญาตจาก นายก อบต. 
เป็นรายกรณี 
 ๓.๑.๒ การตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ  
ก่อนท่ีจะมีค าวินิจฉัยหรือค าส่ังเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะในเรื่องท่ีต้องใช้กระบวนพิจารณาทางปกครองเพื่อมี
ค าส่ังทางปกครอง  

 ๓.๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พิจารณาปรับเข้ากับข้อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 
และครบถ้วนตามประเด็น 

 ๓.๑.๔ ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของของส่วนราชการ ควรประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 ๓.๑.๕ ให้หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินการให้ นายก อบต. ทราบ/พิจารณา ตามก าหนด
ระยะเวลาใน ข้อ ๔ 
 ๓.๑.๕ การตรวจสอบกล่ันกรองข้อเท็จจริง นายก อบต. อาจมอบหมายให้มีการตรวจสอบ
ในทางลับ ควบคู่กับการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม หรืออาจมอบหมายหน่วยงานหรือ
คณะท างาน หรือองค์กรอิสระท่ีเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่ง 
 ๓.๑.๖ ให้ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย แจ้งผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน ซึ่ง นายก อบต. ได้รับทราบหรือพิจารณาแล้ว ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันท่ีได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหรือได้รับแจ้งผลด าเนินการ  
 ๓.๒ กรณีเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น 
 ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นด าเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
นั้นๆ โดยหน่วยงานแจ้งผลการด าเนินการให้ นายก อบต. ทราบด้วย  
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์
 ๔.๑ เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ อบต. ให้ด าเนินการตรวจสอบวินิจฉัยส่ังการภายในระยะเวลา     
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันรับเรื่องหรือตามห้วงระยะเวลาท่ี นายก อบต. ได้วินิจฉัยส่ังการ หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน 
 กรณีการด าเนินงานตามข้อ ๓.๑.๕ ให้ถือก าหนดระยะเวลาตามข้างต้นด้วย เว้นแต่เป็นกรณีการ
ขอความร่วมมือให้ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย พิจารณาประสานติดตามเรื่องต่อเนื่อง
ใกล้ชิด หากเห็นว่าจะเป็นการล่าช้าหรือการด าเนินงานของหน่วยงานมีความชัดเจนเพียงพอ ให้ ศูนย์ด ารง
ธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ด าเนินการตาม ข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๖ ต่อไป 
 กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ/ด าเนินการยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบหรือ
ไม่ได้ขอขยายเวลามาในก าหนดให้ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ติดตามเรื่องโดยท าเป็น
หนังสือแจ้งเป็นระยะๆ ดังนี้ 
 



 
 

-๔- 
 
 

 (๑) เตือนครั้งท่ี ๑  เมื่อครบก าหนด ๑๕ วัน 
 (๒) เตือนครั้งท่ี ๒  เมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับต้ังแต่ได้รับการเตือนครั้งท่ี ๑ 
 (๓) เตือนครั้งท่ี ๓  เมื่อครบก าหนด ๗ วัน นับต้ังแต่ได้รับการเตือนครั้งท่ี ๒ 
 ท้ังนี้ หากไม่รายงานผลให้ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ทราบภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหร้วบรวม ข้อเท็จจริงเสนอ นายก อบต. พิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 ๔.๒ เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องนั้นไปให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงด าเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องโดยแจ้งหน่วยงานพร้อมขอให้หน่วยงาน
นั้นแจ้งผลการด าเนินงานหรือผลความคืบหน้าในการด าเนินงานให้ นายก อบต. ทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งผู้ร้อง
ทราบต่อไป 
 

๕. การรายงานผลการด าเนินการ 
 ๕.๑ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย จัดท าสรุปผลด าเนินงานตามแบบรายงาน
หรือแบบสรุปการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อรายงาน นายก อบต. ทราบก่อนวันประชุม
ประจ าเดือน ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
 ๕.๒ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย จัดท าแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม ข้อ ๔ 
เพื่อส่งรายงานให้อ าเภอเต่างอยหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป  
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

แบบค าร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
             
 

ท่ีศูนย์ด ารงธรรม อบต.บึงทวาย 
 

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

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

เรียน นายก อบต.บึงทวาย 
 

  ข้าพเจ้า ................................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............. หมู่ท่ี ……..... 
ต าบล ........................... อ าเภอ ........................... จังหวัด ....................... โทรศัพท์ ........................................ 
อาชีพ ................................................................. ต าแหน่ง ................................................................................. 
ถือบัตร ............................................................. เลขท่ี ....................................................................................... 
ออกโดย ............................................ วนัออกบัตร ..................................... บัตรหมดอายุ ................................ 
มีความประสงค์ขอร้องเรียนร้องทุกข ์เพื่อให ้นายก อบต.บึงทวาย พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง ....………........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียนร้องทุกข์ ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบ     
ท้ังทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 

 ๑) ................................................................................................... จ านวน............ชุด 
 ๒) .................................................................................................. จ านวน............ชุด 
 ๓) ................................................................................................... จ านวน............ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 



 
 

แบบค าร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 
 

ท่ีศูนย์ด ารงธรรม อบต.บึงทวาย 
 

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

เรื่อง ..................................................................................................................... 
 
เรียน    นายก อบต.บึงทวาย 
 

  ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ท่ี…...... 
ถนน................................ต าบล ........................... อ าเภอ........................... จังหวัด............................          
โทรศัพท์..................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง............................................ 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ นายก อบต.บึงทวาย พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง……….............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
โดยขออ้าง.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
 
  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
 
 

                                  ลงช่ือ………………………………………………….… จนท.ผู้รับเรื่อง 
                                              วันท่ี........................................................เวลา............................... 
 
 

 
 
 



 
 

            แบบแจ้งผู้ร้องเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์ 
 
 
 

ท่ี สน ๗๓๓๐๑/...............        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
           ถนนนายอ – บึงน้อย อ าเภอเต่างอย 
                                                                            จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๖๐ 
 

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

เรื่อง …………………………………………………………………… 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

  ตามท่ีท่านได้ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง ..................................................  ตามหนังสือ
ร้องเรียนทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์/อื่น ๆ ลงวันท่ี........................................... เกี่ยวกับเรื่อง
......................……………………………………………………………………………………………นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  ได้รับเรื่องของท่านไว้แล้ว และพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องท่ี
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย  จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน ............................... 
..............ตรวจสอบและด าเนินการ 
              เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย และได้
จัดส่งเรื่องให้........................................................................................  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินการต่อไปแล้ว ท้ังนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้
อีกทางหนึ่ง 

                     เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

 
  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
          (ลงช่ือ)   นายก อบต.บึงทวาย 

 
ส านักปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี  
โทร./ โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๓๒๘๘    
 
 



 
 

 

           แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 

ท่ี สน ๗๓๓๐๑/...............        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
           ถนนนายอ – บึงน้อย อ าเภอเต่างอย 
                                                                            จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๖๐ 
 

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

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

อ้างถึง ค าร้องเรียนร้องทุกข ์ลงวันท่ี.............................................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. ......................................................................... 
   
  ตามท่ี อบต.บึงทวาย ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกขข์องท่านเกี่ยวกับ .................................. 
................................................................................................................................................ นั้น  
 

 ในการนี้ อบต.บึงทวาย ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง.................... 
………….................................................................................... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ 

 
 ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 

              (ลงช่ือ)  นายก อบต.บึงทวาย 
 
ส านักปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี  
โทร./ โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๓๒๘๘    
 



 
 
 

แบบหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(หน่วยงานภายใน อบต.) 

 
(เตือนคร้ังที่...........) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   (งานกฎหมายและคดี) ส านักปลัด อบต.บึงทวาย  
ท่ี สน ๗๓๓๐๑ /    วันที.่.............เดือน........................พ.ศ...................   
เรื่อง............................................................................................................................................... 
 

เรียน..............................................................................  
 

 ตามท่ี นายก อบต.บึงทวาย ได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบและด าเนินการเรื่อง.......................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ซึ่งนายก อบต.บึงทวาย ขอให้รายงานผลภายในวันท่ี..................................... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 

ในการนี้ อบต.บึงทวาย ยังไม่ได้รับแจ้งผลด าเนินการดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น จึงขอให้
ท่านได้เร่งรัดด าเนินการพร้อมรายงานผลให้ทราบภายในวันท่ี .....................................  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการ  
 
 

              (ลงช่ือ)   นายก อบต.บึงทวาย  
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      แบบหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานให้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
                                 (หน่วยงานภายนอก อบต.) 

 
 
 

(เตือนคร้ังที่..........) 
 

ท่ี สน ๗๓๓๐๑/...............        ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
           ถนนนายอ – บึงน้อย อ าเภอเต่างอย 
                                                                            จังหวัดสกลนคร  ๔๗๒๖๐ 
 

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

เรื่อง ……………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน..............................................................................  
 

 ตามหนังสือ อบต.บึงทวาย ท่ี สน ๗๓๓๐๑ /......................ลงวันท่ี ....................................  
ได้แจ้งให้ท่านตรวจสอบและด าเนินการเรื่อง..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ซึ่ง อบต.บึงทวาย ขอให้รายงานผลภายในวันท่ี..................................... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
 

ในการนี้ อบต.บึงทวาย ยังไม่ได้รับแจ้งผลด าเนินการดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้น จึงขอให้
ท่านได้เร่งรัดด าเนินการพร้อมรายงานผลให้ทราบภายในวันท่ี .....................................  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการ 
     

    ขอแสดงความนับถือ  
 
 

              (ลงช่ือ)    นายก อบต.บึงทวาย  
 
 

ส านักปลัด อบต. 
งานกฎหมายและคดี  
โทร./ โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๓๒๘๘    


