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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพพศ.ศ537 พแกไขเพพิมมพติมึงงัจจจบบันพพพพ
มาตราพ69/1พและัระกอบกับมาตราพ35พและมาตราพ41พแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดไวยหลักพกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบไานพมืองทีมดีพพศ.ศ5346พก าหนดใหไพมืมอส่วนราชการขดไรับค ารไองพรียนพพสนอแนะพหรือความคิดพห็น
พกีมยวกับวิธีการัฏิบัติราชการพอบัสรรคพความยบ่งยากพหรือัจญหาอืมนใดจากบบคคลใดพโดยมีเไอมูลและสาระตาม
สมควรใหไพั็นหนไาทีมเองส่วนราชการนั้นทีมจะตไองพิจารณาด าพนินการใหไลบล่วงขัพซงมงการด าพนินการแกไขเัจญหาพพพ
รไองทบกเ์พรไองพรียนพพสนอแนะพหรือความคิดพห็นพกีมยวกับวิธีการัฏิบัติราชการพอบัสรรคพความยบ่งยากพหรือัจญหา
อืมนใดจากบบคคลใดนั้นพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพจงงขดไจัดตั้ง.ูนย์บริการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพพพพ
เององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

 ดังนั้นพพพืมอใหไการด าพนินการพกีมยวกับการแกไขเัจญหาพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนทีมพกิดเง้นในพ้ืนทีมพพพพพพพพพพพ
ต าบลท่าจ าัาพั็นขัในแนวทางพดียวกันพพกิดัระโยชน์ต่อัระชาชนพและอ านวยความสะดวกต่อพจไาหนไาทีม
ผูไัฏิบัติงานพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพจงงขดไจัดท าคู่มือการัฏิบัติงานพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพพพพพพพพพพ
โดยขดไรวบรวมแนวทางการด าพนินงานและเไอมูลต่างๆพทีมพกีมยวเไองกับการัฏิบัติงานพทั้งนี้พพืมอใหไการด าพนินงาน
เอง.ูนย์รับพรืมองรไองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาบรรลบผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจพพพพ
และพกิดัระโยชน์สบเต่อพีมนไองัระชาชน 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
       พพพพพพพ11พพพมกราคมพพ๒๕65 
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1.ความหมาย 
 การด าพนินการพกีมยวกับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพมีความส าคัญส าหรับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆพพพพพพ
มาตั้งแต่อดีตจนึงงัจจจบบันพพพราะในการบริหารราชการพหรือการใหไบริการัระชาชนเองส่วนราชการนั้นผลงานพพพ
จะพั็นสิมงทีมัระชาชนพงงพอใจหรือขม่เง้นอยู่กับการัฏิบัติหนไาทีมเองพจไาหนไาทีมเองส่วนราชการพหน่วยงานต่างๆพ พพพพ
ซงมงการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการรไองทบกเ์พรไองพรียนพใหไเไอพสนอแนะสามารึพั็นพครืมองชี้วัดการัฏิบัติงานพ
หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดัฏิบัติงานพั็นทีมพงงพอใจเองัระชาชนมากพย่อมมีโอกาสึูกต าหนิติพตียนพพพพพ
จากัระชาชนนไอยย่อมมีโอกาสขดไรับการต าหนิติพตียนจากัระชาชนมากพนอกจากพรืมอง ราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพ
เไอพสนอแนะเองัระชาชนทีมพกิดจากการัฏิบัติงานเองส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆพแลไวยังมีพรืมอง ราวพพพพพพพ
รไองทบกเ์พรไองพรียนพเองัระชาชนทีมพกิดจากความขม่พั็นธรรมในสังคมพหรือพกิดกรณีพิพาทระหว่างัระชาชนพพพพ
ดไวยกันพองพซงมงองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพมีอ านาจหนไาทีมตามพระราชกฤษฎีกาพว่าดไวยหลักพกณฑ์พพพพพพพพพ
และวิธีการบริหารกิจการบไานพมืองทีมดีพพศ.ศ5346พในกรณีทีมส่วนราชการขดไรับค ารไองพรียนพพสนอแนะพหรือความ
คิดพห็นพกีมยวกับวิธีัฏิบัติราชการพอบัสรรคพความยบ่งยากพหรือัจญหาอืมนใดจากบบคคลใดพโดยมีเไอมูลสาระพพพพพพพพ
ตามสมควรใหไพั็นหนไาทีมเองส่วนราชการนั้นทีมจะตไองพิจารณาด าพนินการใหไลบล่วงต่อขัพ 

 พพืมอใหไการพิจารณาความหมายเองพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนชัดพจนยิมงเง้นพจงงแบ่งแยกพิจารณา
ความหมายเองค าว่าพ“พรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียน” ขวไพ5พัระการพคือพ 
 “พรืมองราวรไองทบกเ์พทัมวขั”หมายึงงพพรืมองราวรไองทบกเ์พทีมพกีมยวกับการแกไขเัจญหาความพดือดรไอนเอง
ัระชาชนในการใหไบริการสาธารณะ 

“พรืมองรไองพรียนพทัมวขั”หมายึงงพพรืมองรไองพรียนพทีมพกีมยวกับการัฏิบัติงานเองพจไาหนไาทีมภายในหน่วยงาน 
 “พรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพจัดซื้อจัดจไาง”หมายึงงพพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพพกีมยวกับการจัดซื้อพพพพพ
จัดจไางเองหน่วยงาน 
 

2. หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 การด าพนินการแกไขเัจญหาพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพในระดับต าบลขดไน าแนวทางการด าพนินการพพพพพพ
เองกระทรวงมหาดขทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าดไวยหลักพกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบไานพมืองทีมดีพพพพพพพพพพพพพ
มาใชไซงมงมีสาระส าคัญคือพ 
 2.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ 
  (1)พพั็นพรืมองทีมมีผูไรไองขดไรับความพดือดรไอนหรือพสียหายพหรืออาจพดือดรไอนพหรือพสียหายพพพพพพพพ
โดยมิอาจหลีกพลีมยงขดไ 
  (5)พความพดือดรไอนพหรือความพสียหายทีมว่านั้นพพนืมองมาจากพจไาหนไาทีมองค์การบริหารส่วนต าบล
ละพลยต่อหนไาทีมพตามทีมกฎหมายก าหนดใหไตไองัฏิบัติหรือัฏิบัติหนไาทีมดังกล่าวล่าชไาพกินสมควรกระท าการ
นอกพหนืออ านาจหนไาทีมพหรือเัดหรือขม่ึูกตไองตามกฎหมายพกระท าการขม่ึูกตไองตามเั้นตอนพหรือวิธีการอันพั็น
สาระส าคัญทีมก าหนดขวไส าหรับการนั้นพกระท าการขม่สบจริตพหรือโดยขม่มีพหตบผลอันสมควร 
 2.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน 
  พั็นพรืมองทีมผูไรไองขดไรับความพดือดรไอนหรือพสียหายพหรืออาจจะพดือดรไอนหรือพสียหายโดยมิอาจ
หลีกพลีมยงขดไพขม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือขม่มีคู่กรณีก็ตามพและขดไมารไองพรียนหรือรไองเอพพืมอใหไองค์การบริหารพพพพพพพพพพ
ส่วนต าบลท่าจ าัาพแกไขเัจญหาความพดือดรไอนหรือช่วยพหลือพขม่ว่าจะพั็นดไวยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรพพพพพพพ
รวมึงงพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียนพทีมส่วนราชการอืมนเอใหไองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพด าพนินการแกไขเัจญหาพพพพพพพพพ
ตามอ านาจหนไาทีมพหรือสามารึัระสานใหไหน่วยงานทีมมีอ านาจหนไาทีมโดยตรงพด าพนินการต่อขัขดไ 
 

/๓ศพแนวทางศศศ 



๒ 

๓. หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 3.๑ แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
  1)พส่วนรับพรืมองพท าหนไาทีมรับพรืมองรไองราวทบกเ์พรไองพรียนพเไอพสนอแนะพจัดท าทะพบียนรับพรืมองพพพพพพพพ
ราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพพพืมอพสนอผูไบริหารพิจารณาสัมงการ 
  5)พส่วนวิพคราะห์พติดตามพและัระสานงานพท าหนไาทีมในการวิพคราะห์และัระพมินพรืมองราวพพพพ
รไองทบกเ์พรไองพรียนพพิจารณาพสนอแนวทางวิธีการแกไขเัจญหาพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพต่อผูไบริหารและจัดท า
รายงานพแจไงผูไรไองใหไทราบพกีมยวกับผลการัฏิบัติตามค ารไอง 
  7)พส่วนัฏิบัติการในพ้ืนทีมพหรือหน่วยัฏิบัติการพคลืมอนทีมพร็วพท าหนไาทีมใหไความช่วยพหลือพรืมอง
ส าคัญพร่งด่วนทั้งพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพและเไอพสนอแนะพโดยการลงัฏิบัติในพ้ืนทีมพและัระสานกับ
หน่วยงานทีมพกีมยวเไองร่วมการัฏิบัติพ 
  4)พส่วนัระชาสัมพันธ์พท าหนไาทีมัระชาสัมพันธ์ผลการด าพนินงานเอง.ูนย์บริการรับพรืม องราวพพ
รไองทบกเ์พรไองพรียนเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพใหไทบกภาคส่วนขดไรับทราบ 

 3.2 การบริหารงานของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน          
ต าบลท่าจ าปา 
  .ูนย์บริการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพในรูัเอง
คณะกรรมการมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพพั็นัระธานพรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพพพพพพพพพพพพพพพพ
พั็นรองัระธานพมีกรรมการ.ูนย์ัระกอบดไวยัลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหนไาส่วนต่างๆ พและหัวหนไา
ส านักัลัดพั็นกรรมการและพลเานบการพพ 

3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
  1)พส่วนรับพรืมองพพมืมอส่วนรับพรืมองขดไรับพรืมองขดไรับเไอรไองพรียนจากัระชาชนทบกช่องทางพพพพพพพพ
ตลอดพ54พชัมวโมงพโดยพมืมอรับพรืมองแลไวจะด าพนินการ 
   1ศ1พการรับพรืมองทางโทร.ัพท์พหมายพลเพ0๔๒-๐๕๐๔๘๗-๘พจะตอบเไอซักึามพบริการ
เไอมูลพใหไค าัรงกษาพโดยจะด าพนินการในทันทีพหรือหากพั็นพรืมองยบ่งยากพซับซไอนพตไองใชไพวลาในการตรวจสอบพพพพพพ
จะด าพนินการแจไงหน่วยงานทีมพกีมยวเไองตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขเัจญหาแลไวแต่กรณี 
   1ศ5พจัดท าทะพบียนรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพทบกพรืมองและทบกช่องทางพรวบรวม
พั็นสึิตขิวไใชไัระโยชน์ในการวิพคราะห์ผลการัฏิบัติทบกระยะ 
   1ศ7พรวบรวมพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพส่งใหไส่วนวิพคราะห์ติดตามและัระสานงาน 
   1ศ4พสรไางพครือเ่ายการท างานร่วมกับส่วนราชการพองค์กรักครองส่วนทไองึิมนอืมนพ
ภาคพอกชนพัระชาชนพผูไน าชบมชนพองค์กรต่างๆพทีมพกีมยวเไองพพพืมอแลกพัลีมยนเไอมูลเ่าวสาร 
   1ศ3พจัดท าทะพบียนผูไแจไงเ่าว 
   1ศ๖พติดตามัระพมินผลและจัดท ารายงานัระจ าัี 
  5)พส่วนวิพคราะห์ติดตามและัระสานงาน 
   5ศ1พวิพคราะห์และัระพมินค่าพรืมองราวรไองทบกเ ์รไองพรียน 
   5ศ5พจัดล าดับความส าคัญพร่งด่วน 
 

/๒ศ๓)พจ าแนกพรืมองศศศ 



๓ 
 
   5ศ7พจ าแนกพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพส่งใหไส่วนัฏิบัติการในพ้ืนทีมหรือแจไง
หน่วยงานทีมพกีมยวเไองตรวจสอบเไอพท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขเัจญหา 
   5ศ4พพร่งรัดติดตามผลการด าพนินงานและแจไงผลการด าพนินงานใหไผูไรไองทราบ 

  7)พส่วนัฏิบัติการในพ้ืนทีมพหรือหน่วยพคลืมอนทีมพร็ว 
   7ศ1พกรณีพั็นพรืมองพร่งด่วนทีมมีผลกระทบต่อชีวิตความพั็นอยู่เองัระชาชนหรือพพพพพพพพพ
มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือพลพมืองดีทีมขดไรับผลกระทบจากการช่วยพหลือสังคมส่วนัฏิบัติการมีหนไาทีม
ัระสานงานหน่วยงานทีมพกีมยวเไองและจัดพจไาหนไาทีมในลักษณะพคลืมอนทีมพร็วออกขัตรวจสอบเไอพท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขเโดยทันที 
   7ศ5พรายงานผูไบังคับบัญชา 
   7ศ7พส่งพรืมองัระชาสัมพันธ์ผลการด าพนินงาน 
  4)พส่วนัระชาสัมพันธ์ 
   ัระชาสัมพันธ์ผลการด าพนินงานเอง.ูนย์บริการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนเอง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพผ่านทางสืมอต่างๆพใหไทบกภาคส่วนรับทราบพ 

4. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ท่าจ าปา 
 4.1 โครงสร้างของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
ประกอบด้วย 2 งาน  
  1)พงานอ านวยความพั็นธรรมพรืมองราวรไองทบกเ์/รไองพรียนพกล่าวโทษและแจไงพบาะแสกระท าผิด
กฎหมาย 
  5)พงานอ านวยความพั็นธรรมและแกไขเัจญหาความพดือดรไอนเองัระชาชน 

 4.2 องค์ประกอบของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
  1)พนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพั็นัระธาน 
  5)พัลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหนไาส่วนต่างๆพพั็นกรรมการพ 
  7)พหัวหนไาส านักัลัดพั็นกรรมการและพลเานบการ 

 4.3 ขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
  1)พการรับพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียน 
  1ศ1พกรณรีไองทบกเพ์รไองพรียนพดไวยวาจา 
   (1ศ1ศ1)พบันทงกเไอมูลตามค ารไองพและใหไผูไรไองลงลายมือชืมอขวไพั็นหลักฐานพหากผูไรไอง
ขม่ยินยอมลงลายมือชืมอพมิใหไรับรไองทบกเ์พรไองพรียนพนั้นขวไพิจารณาพและแจไงใหไผูไรไองทราบพรไอมบันทงกพหตบดังกล่าว
ขวไในค ารไองพพวไนแต่กรณีทีมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพห็นสมควรพพืมอัระโยชน์สบเเองัระชาชนหรือ
ัระโยชน์สาธารณะพจะรับค ารไองนั้นขวไพิจารณาก็ขดไพ 
  1ศ5พกรณีการรไองพรียนพั็นลายลักษณ์อักษรพตไองมีลักษณะดังนี้ 
   (1ศ5ศ1)พมีชืมอและทีมอยู่เองผูไรไองพซงมงสามารึตรวจสอบตัวตนขดไ 
 

/(๑ศ๒ศ๒)พระบบชืมอศศศ 



๔ 

   (1ศ5ศ5)พระบบพรืมองอันพั็นพหตบใหไรไองทบกเ์พรไองพรียนพพรไอมเไอพท็จจริงพฤติการณ์
พกีมยวกับพรืมองนั้นตามสมควร 
   (1ศ5ศ7)พใชไึไอยค าสบภาพ 
   (1ศ5ศ4)พมีลายมือชืมอเองผูไรไองพึไาพั็นการรไองทบกเ์พรไองพรียนพแทนผูไอืมนตไองแนบพพพพพพ
ใบมอบอ านาจดไวย 
 ๑ศ๓พตูไรับฟจงความคิดพห็น 
 ๑ศ๔พทางพว็บขซต์เององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
  5)พพมืมอ.ูนย์บริการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพพพพพพ
ขดไรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพลงทะพบียนรับพรืมองตามแบบทีมก าหนดโดยทันทีแลไวพสนอพรืมองใหไนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาสัมงการโดยทันท ี

7)พใหไพจไาหนไาทีมผูไรับพรืมองแจไงการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนใหไผูไรไองทราบภายในพ พพพพพพพพพพ
วันท าการพนับแต่วันขดไรับพรืมองพโดยการแจไงพั็นลายลักษณ์อักษรพอาจพชิญผูไรไองมาลงลายมือชืมอรับทราบหรือ พพพพพ
ส่งพั็นหนังสือแจไงทางขัรษณีย์ลงทะพบียนตอบรับ 
  4)พนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพวินิจฉัยว่าพรืมองราวรไองทบกเ์/รไองพรียนพทีมขดไรับพพพพพ
พั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมเองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพหรือพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมเองพพพพพพพ
หน่วยงานอืมนพหรือพั็นพรืมองทีมมีระพบียบกฎหมายก าหนดรายละพอียดเั้นตอนพวิธีการพและระยะพวลาด าพนินการขวไ
พั็นการพฉพาะพึไาพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมเองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพใหไพิจารณา
มอบหมายัลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพหรือพจไาหนไาทีมผูไรับผิดชอบหรือคณะกรรมการทีมแต่งตั้งเง้นพขัด าพนินการ
ตรวจสอบเไอพท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขเัจญหาพหากพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมเองหน่วยงานอืมนพพพพพพพพ
ใหไจัดส่งพรืมองราวรไองทบกเ์/รไองพรียนนั้นพใหไหน่วยงานทีมมีหนไาทีมรับผิดชอบพกีมยวกับพรืมองนั้นด าพนินการต่อขัพพพพพพพ
ตามอ านาจหนไาทีมเองหน่วยงานนั้นพและแจไงผูไรไองทราบดไวยพหรือหากพั็นพรืมองทีมมีระพบียบกฎหมายก าหนด
รายละพอียดพเั้นตอนพวิธีการและระยะพวลาด าพนินการขวไพั็นการพฉพาะแลไวพก็ใหไแจไงผูไรไองทราบึงงแนวทาง พพพพพ
การด าพนินการตามทีมระพบียบกฎหมายนั้นๆพก าหนดขวไพ 

4.4 วิธีด าเนินการ 
  1)พการพิจารณารับพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียน 
  1ศ1พนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาอาจใชไดบลยพินิจสัมงการดไวยตนพองพหรือมอบหมาย
ัลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพั็นผูไพิจารณาว่าพพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพทีมขดไรับพพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมพพพพ
เองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพหรืออยู่ในอ านาจหนไาทีมเองหน่วยงานอืมนพหรือพั็นพรืมองทีมมีระพบียบกฎหมาย
ก าหนดเั้นตอนวิธีการด าพนินการขวไพั็นการพฉพาะพซงมงควรจะด าพนินการต่อพรืมองนั้นอย่างขร 
  1ศ5พนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาอาจส่งพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพทีมขดไรับพพพพพพพพพพพพพ
ใหไคณะกรรมการกลัมนกรองพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพทีมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพท าหนไาทีมพพพพพพ
ตามพ(1ศ1)พก็ขดไพึไาพห็นว่าจ าพั็นหรือจะพกิดัระโยชน์ 
  1ศ7พแนวทางทีมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาขม่รับพรืมองราวรไองทบกเ์รไองพรียนพขดไแก่พ 
   1ศ7ศ1พพั็นพรืมองทีมขม่ัรากฏตัวตนผูไรไองพหรือตรวจสอบตัวตนเองผูไรไองขม่ขดไ 
   1ศ7ศ5พพั็นพรืมองทีมแอบอไางชืมอผูไอืมนพั็นผูไรไองพโดยผูไแอบอไางมิขดไมีส่วนพกีมยวเไองในพรืมองทีมพ
รไองทบกเ์พรไองพรียน 
   1ศ7ศ7พพรืมองทีมมีลักษณะพั็นบัตรสนพท่ห์พขม่ระบบพยานหลักฐานหรือกรณีแวดลไอมชัดแจไง 
      

/๑ศ๓ศ๔พพรืมองทีมมีการศศศ 



๕ 

   1ศ7ศ4พพรืมองทีมมีการฟ้องรไองพั็นคดีอยู่ทีม.าลพหรือ.าลมีค าพิพากษาหรือค าสัม งพพพพพพ
พด็ดเาดแลไว 
   1ศ7ศ3พพรืมองทีมคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนไารัฐบาลพมีมติพด็ดเาดแลไว 
   1ศ7ศ6พพรืมองทีมมีกฎหมายพระพบียบพหรือเไอบังคับก าหนดรายละพอียดวิธีัฏิบัติขวไพั็นการ
พฉพาะแลไว 
   1ศ7ศ พพรืมองขกล่พกลีมยัระนอมเไอพิพาทพ 
  ๒)พการตรวจสอบเไอพท็จจริงและวินิจฉัยพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพ(กรณีพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจ
หนไาทีมเองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
   5ศ1พใหไพจไาหนไาทีมหรือหน่วยงานทีมรับผิดชอบพทีมนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายใหไตรวจสอบเไอพท็จจริงพรวบรวมพยานหลักฐานทบกอย่างทีมพกีมยวเไองกับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนนั้น 
ทั้งพยานพอกสารพพยานบบคคลพและพยานวัตึบพรวมึงงการตรวจสอบสึานทีมจริงึไาจ าพั็นพพืมอใหไทราบเไอพท็จจริงพพพพ
ในพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพนั้นอย่างชัดพจนพพพืมอพสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉัยต่อขั 
   5ศ5พการด าพนินการตรวจสอบเไอพท็จจริงควรพัิดโอกาสใหไผูไพกีมยวเไองหรือคู่กรณีพพพพพพพ
ขดไรับทราบเไอพท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างพพียงพอพรวมทั้งพัิดโอกาสใหไมีการโตไแยไงแสดงพยานหลักฐาน
อย่างพพียงพอพก่อนทีมจะมีค าวินิจฉัยหรือสัมงการพกีมยวกับพรืมองนั้นพโดยพฉพาะพรืมองทีมตไองใชไกระบวนการพิจารณา พพพพ
ทางักครองพพืมอมีค าสัมงทางักครองพรวมทั้งจะตไองึือัฏิบัติตามกฎหมายวิธีัฏิบัติราชการทางักครองในส่วนพพพพ
ทีมพกีมยวเไองดไวย 
   5ศ7พการพิจารณาวินิจฉัยพรืมองราวรไองทบกเพ์รไองพรียนพใหไนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพพพ
ท่าจ าัาพพิจารณาเไอพท็จจริงทีมตรวจสอบขดไพัรับพเไากับเไอกฎหมายพระพบียบพเไอบังคับพหรือหนังสือสัมงการทีม
พกีมยวเไองพโดยใหไสอดคลไองและครบึไวนตามัระพด็นเไอรไองทบกเ์พรไองพรียน 
   5ศ4พค าวินิจฉัยพกีมยวกับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพเองนายกองค์การบริหารส่วนพพพพพพพพพ
ต าบลท่าจ าัาพควรัระกอบดไวยเไอพท็จจริงอันพั็นสาระส าคัญพเไอกฎหมายทีมอไางอิงพและเไอพิจารณาพรไอม
เไอสนับสนบนในการใชไดบลยพินิจ 
   5ศ3พใหไแจไงผลการด าพนินการพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนพใหไผูไรไองทราบภายในพพพพพพพพพพพพพพ
3พวันท าการพนับแต่วันทีมขดได าพนินการแกไขเัจญหาแลไวพสร็จ 

 4.5 ระยะเวลาด าเนินการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
   (1)พ พรืมองทีมอยู่ ในอ านาจหนไาทีมเองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพพพพพพพพพพพพพ
ใหได าพนินการตรวจสอบเไอพท็จจริงและวินิจฉัยสัมงการพพืมอการแกไขเัจญหาใหไพสร็จสิ้นพภายในพ พวันพนับแต่วันทีม
ขดไรับพรืมองพ(หากขม่สามารึด าพนินการใหไแลไวพสร็จภายในระยะพวลาดังกล่าวพอาจเยายระยะพวลาขดไอีกขม่พกิน พพพพพพพ
5พครั้งๆพละขม่พกินพ7พวันพ) 
   (5)พพรืมองทีม ขม่อยู่ ในอ านาจหนไาทีม เองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพพพพพพพพพพ
ใหไส่งพรืมองนั้นใหไหน่วยงานทีมรับผิดชอบด าพนินการพภายในระยะพวลาพ พวันพนับแต่วันขดไรับพรืมองพ(โดยใหไหน่วยงาน
นั้นแจไงผลการด าพนินการใหไองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาทราบดไวยพพพืมอจะขดไแจไงผูไรไองทราบต่อขั) 
 
  
 
 
 
 



 
 
 

ค าสัมงองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
ทีมพพ๕๘๑พ/25๕9 

พรืมองพพการจัดตั้ง.ูนย์รับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนการทบจริตพ 
และเไอพรียกรไองต่างฯพเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

  พพืมอใหไการบริหารงานและการัฏิบัติงานเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพพั็นขัดไวยความโัร่งใสพ
บริสบทธิ์และยบติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบไานพมืองทีมดีพองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพ
จงงขดไจัดตั้ง.ูนย์รับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนการทบจริตพและเไอพรี ยกรไองเององค์การบริหารส่วนต าบลเง้นพพพพพพพ
และพพืมอใหไการด าพนินงานเอง.ูนย์ฯพพั็นขัอย่างมีัระสิทธิภาพพจงงแต่งตั้งคณะกรรมการ อ านวยการฯพพพพพพพพพพ
ตามรายนามและต าแหน่งพดังต่อขันี้ 

จ1. คณะกรรมการอ านวยการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้องฯพพประกอบด้วย 
1ศพนายวรลภย์พพ.รีบบญพรือง ต าแหน่งพนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พพพพพพั็นัระธานกรรมการ 
๒ศพนายบบญชอบพพติดหลไา  ต าแหน่งพรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พั็นกรรมการ 
7ศพนายพีรพลพพโยธาตรี  ต าแหน่งพรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พั็นกรรมการ 
4ศพนายนพดลพพ.รีวะรมย์  ต าแหน่งพัลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  พั็นกรรมการ 
3ศพนายพิพชษฐ์พ.รีวะรมย์  ต าแหน่งพรองัลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  พั็นกรรมการ 
6ศพนายมิตรพพวรรณขชย  ต าแหน่งพผูไอ านวยการกองช่าง   พั็นกรรมการ 
๗ศพนางสาวสบพรรษาพพสายสมคบณ ต าแหน่งพหัวหนไาส านักัลัด พพพพั็นกรรมการและพลเานบการ 

ให้มีหน้าที ่
  1ศพสอดส่องดูแลและใหไค าแนะน าพกีมยวกับการัฏิบัติราชการเองพจไาหนไาทีมเององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าัา 

5ศพพิจารณาและใหไความพห็นพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนการทบจริตและเไอพรียกรไองเองการ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพตามทีมขดไรับค ารไอง 

 2. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและข้อเรียกร้อง ฯพประกอบด้วย 
ส านักงานปลัด 

  ๑ศพนางรบ่งฤดีพพวรรณขชยพ  ต าแหน่งพพพจไาพนักงานธบรการ 
  ๒ศพนางจิรัชยาพพราม.ิริ  ต าแหน่งพพผูไช่วยพจไาหนไาทีมธบรการ 
  กองคลัง 
  ๑ศพนางอารมณ์พพอบตสาหะโยธิน ต าแหน่งพพผูไช่วยพจไาหนไาทีมธบรการ 
  กองช่าง 
  ๑ศพนาย.ราวบธพพสอนสา  ต าแหน่งพพผูไช่วยพจไาหนไาทีมธบรการ 
 
 

/ใหไมีหนไาทีมศศศ 
 



๒ 

 ให้มีหน้าที ่
  1ศพใหไค าัรงกษาและบริการรับพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนการทบจริตพหรือเไอพรียกรไองต่างพๆพ 
  5ศพอ านวยความสะดวกต่อผูไมาแจไงพรืมองราวรไองทบกเ์พรไองพรียนการทบจริตหรือเไอพรียกรไองต่างพๆ 
  3. จัดท ารายงานพกีมยวกับเไอรไองทบกเ์ รไองพรียนการทบจริตพหรือเไอพรียกรไองต่างๆพพสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ 
  4ศพัฏิบัติหนไาทีมอืมนตามทีมขดไรับมอบหมายพหรือทีมพกีมยวเไอง 

สถานที่ท าการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต และข้อเรียกร้องต่างฯพพ 
สถานที่ติดต่อ :พพพพทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
  พพพพพ๙๑พหมู่ทีมพ๕พต าบลท่าจ าัาพอ าพภอท่าอบพทนพจังหวัดนครพนม  ๔๘๑๓๐ 

 โทรศัพท์    :    0 ๔๒๐๕ – ๐๔๘๗-๘  
 โทรสาร          :     0 ๔๒๐๕ – ๐๔๘๘๗-๘   
 เว็บไซต์    :     www.thajumpa.go.th  

ทั้งนี้พตั้งแต่บัดนี้พั็นตไนขั 

 สัมงพณพวันทีมพ11พพมกราคมพพพศ.ศพ๒๕65 

     พพพ  

พ(นายวรลภย์พพ.รีบบญพรือง) 
พพพพนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

  
1.1 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ัระชาชนพเียนค ารไอง 

แจไงพหตบรไองทบกเ์พ/
รไองพรียน 

 

พจไาหนไาทีมรับพรืมองราว
รไองทบกเ์/รไองพรียน 

จากัระชาชนพ 
 

บันทงกน าพสนอ
ผูไบังคับบัญชาพ
ตามล าดับ 

 

แจไงหน่วยงานพพพพพ
พจไาเองพรืมองพพพพพพพพพพพพพ
ทีมรับผิดชอบ 

 

หัวหนไาหน่วยงานพพพพพ
รับผิดชอบพพพพพพพพพพพ

แจไงพจนทศัฏิบัต ิ
 

จนทศัฏิบัติการ
บรรพทาพพพพพพพพพพพพ

ความพดือดรไอนพพพพพพ
เองัระชาชน 

 

แจไงผลการด าพนินการ
แก่ัระชาชน 

 



 
แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ดไวยตนพอง) พพพพพพพพพพพพ 

ทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

พพพพพพพพพพพพวันทีม.........พดือน......................ศศศศศ.... พ... ....ศศศศศศศ.... 

พรืมอง ............................................................................................................................. .................. 

พรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

  เไาพพจไา..............................ศศศศศศศศศศ................. อายบ.ศศศศศ........ัี อยู่บไานพลเทีม.....ศศศ........ หมู่ทีม..ศศศศศ.... 
ต าบล.........................ศศศศศศศศศ. อ าพภอ.......ศศศศศศศ.................... จังหวัด.............ศศศศศ............ โทร.ัพท์....ศศศศศศศศศ................... 
อาชีพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศต าแหน่งศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ึือบัตรศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศพลเทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ออกโดยศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศวันออกบัตรศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศบัตรหมดอายบศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
มีความัระสงค์เอรไองทบกเ์/รไองพรียน พพืมอใหไองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพิจารณาด าพนินการช่วยพหลือพพพ
หรือแกไขเัจญหาในพรืมอง………......................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................. 
................................................................................................................................................ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ....... 
.................................................................................................................... ...............ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................... 
............................................................................................................................. ...............ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ........... 
...................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................................................. 
..................................................................................... ................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................................. 
............................................................................................................................. .......ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................... 
 
  ทั้งนี้พเไาพพจไาเอรับรองว่าค ารไองทบกเ์/รไองพรียนตามเไางตไนพั็นจริงพและยินดีรับผิดชอบพพพพพพพพพพ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพงงมี 

โดยเไาพพจไาเอส่งพอกสารหลักฐานัระกอบการรไองทบกเ์/รไองพรียน (ึไามี) พขดไแก่ 
  ๑) ................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศ จ านวน............ชบด 
  ๒) .................................................................................................. ศศศศศศศศศศศศศศจ านวน.........ศ...ชบด 
  ๓) ................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศ จ านวน............ชบด 
  ๔) ................................................................................................ ...ศศศศศศศศศศศศศ จ านวน............ชบด 
  ๕) ................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศ จ านวน............ชบด 

  จงงพรียนมาพพืมอโัรดพิจารณาด าพนินการต่อขั 
 

พพพพเอแสดงความนับึือ 
 
 

  (ลงชืมอ) ...............ศศศศศศศ............................. 
                  (..ศศศศศ..........................................) 
พพพพพพพพพพพพ     พพพพพพพพผูไรไองทบกเ์/รไองพรียน 
 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทร.ัพท์)พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ 

ทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

วันทีม.........พดือน......................ศศศศศ.... พ... ....ศศศศศศศ.... 

พรืมอง ............................................................................................................................. .................. 

พรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

  เไาพพจไา..............................ศศศศศศศศศศ................. อายบ.ศศศศศ........ัี อยู่บไานพลเทีม.....ศศศ........ หมู่ทีม..ศศศศศ.... 
ต าบล.........................ศศศศศศศศศ. อ าพภอ.......ศศศศศศศ.................... จังหวัด.............ศศศศศ............ โทร.ัพท์....ศศศศศศศศศ................... 
อาชีพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศต าแหน่งศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ความัระสงค์เอรไองทบกเ์/รไองพรียน พพืมอใหไองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพิจารณาด าพนินการช่วยพหลือหรือ
แกไขเัจญหาในพรืมอง………...................................................................................... ...ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................. 
............................................................................................................................. ...................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ....... 
................................................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................... 
............................................................................................................ ................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ........... 
...................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................................................. 
..................................................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.................................. 
........................................................................... .........................................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................... 
.................................................................................................................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ...................... 
โดยเออไางศศศ................................................................................................................. ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................. 
............................................................................................................................................ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ........... 
............................................................................................................................. .................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ......... 
................................................................................................ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ.....พั็นพยานหลักฐานัระกอบ 

  ทั้งนี้พพเไาพพจไาเอรับรองว่าค ารไองทบกเ์/รไองพรียนตามเไางตไนพั็นจริงพและพจไาหนไาทีมขดไแจไงใหไ
เไาพพจไาทราบแลไวว่าหากพั็นค ารไองทีมขม่สบจริตอาจตไองรับผิดตามกฎหมายขดไ 
 

ลงชืมอ……………………………………ศศศศศศจนทศผูไรับพรืมอง 
      (ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ) 
วันทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศพวลาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

ทีม นพพ๗๑๑๐๑/     พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
๙๑พหมู่พ๕พต าบลท่าจ าัาพอ าพภอท่าอบพทนพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
จังหวัดนครพนมพพ๔๘๑๒๐ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพวันทีม.....ศศศศ...พดือน................ศศศศศศ...... พ... .ศศศศศศศ........ 

พรืมอง  ตอบรับการรับพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียน 

พรียน ……………………………………………………………….. 

  ตามทีมท่านขดไรไองทบกเ์/รไองพรียน ผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพโดยทาง 
  หนังสือรไองพรียนทางขัรษณีย์    พพดไวยตนพอง    พทางโทร.ัพท์    พอืมนพๆศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ลงวันทีม..............................ศศศศศศศศศ......... พกีมยวกับพรืมอง..................................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ............................................. 
……………………………………………………………………………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ………………นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพขดไลงทะพบียนรับพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียนเองท่านขวไแลไว    
ตามทะพบียนรับพรืมอง พพลเรับทีม.........ศศศศศศศศศศศศศศศศลงวันทีม.........................ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศและองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าัาพขดไพิจารณาพรืมองเองท่านแลไวพห็นว่า 
  พพพพั็นพรืมองทีมอยู่ในอ านาจหนไาทีมเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าัาพขดไมอบหมายใหไ……………………ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศพั็นหน่วยตรวจสอบพพพพพพพ
และด าพนินการ 
  พพพพั็นพรืมองทีมขม่อยู่ในอ านาจหนไาทีมเององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพขดไจัดส่งพรืมองใหไศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ
ซงมงพั็นหน่วยงานทีมมีอ านาจหนไาทีมพกีมยวเไองด าพนินการต่อขัแลไวทั้งนี้ พท่านสามารึติดต่อัระสานงาน หรือเอ
ทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวขดไอีกทางหนงมง 

 พพพั็นพรืมองทีมมีกฎหมายบัญญัติเั้นตอนและวิธีการัฏิบัติขวไพั็นการพฉพาะแลไว ตามกฎหมาย  
.................................................................................... ศศศศศศศศศศศศศศศ...... จงงเอใหไท่านด าพนินการตามเั้นตอนและวิธีการ
ทีมกฎหมายนั้นบัญญัติขวไต่อขั 

  จงงแจไงมาพพืมอทราบ 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพเอแสดงความนับึือ 
 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพ(นายวรลภย์พพ.รีบบญพรือง) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

 
 
ส านักงานัลัด 
โทร.ัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 
โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 
 



 
 

ทีม นพพ๗๑๑๐๑/     พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
๙๑พหมู่พ๕พต าบลท่าจ าัาพอ าพภอท่าอบพทนพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
จังหวัดนครพนมพพ๔๘๑๒๐ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพวันทีม.....ศศศศ...พดือน................ศศศศศศ...... พ... .ศศศศศศศ........ 

พรืมอง  แจไงผลการด าพนินการต่อพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียน 

พรียน ……………………………………………………………….. 

อไาง งึง หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาทีมพนพพ๗๑๑๐๑/พ ลงวันทีมพ 

สิมงทีมส่งมาดไวย ๑ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศ................ 
  ๒ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศพ 
  ๓ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศ................ 

  ตามทีมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพ(.ูนย์รับพรืมองรไองพรียน)พขดไแจไงตอบรับการรับพรืมองพพพพ
รไองทบกเ/์รไองพรียนเองท่านตามทีมท่านขดไรไองทบกเ์/รไองพรียนขวไพ ความละพอียดแจไงแลไวพนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพขดไรับแจไงผลการด าพนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานทีม
พกีมยวเไองตามัระพด็นทีมท่านขดไรไองทบกเ์/รไองพรียนแลไว ัรากฏเไอพท็จจริงโดยสรบัว่าศศศศศศศศศศ................................ 
................................................................................................... .................................................................. ศศศศศศศศศ..... 
.............................................................................. ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศดังมีรายละพอียดัรากฎตามสิมงทีมส่งมาพรไอมนี้ 
ทั้งนี้พหากท่านขม่พห็นดไวยัระการใดพเอใหไแจไงคัดคไานพรไอมพยานหลักฐานัระกอบดไวย 

  จงงแจไงมาพพืมอทราบ 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพเอแสดงความนับึือ 
 

                  
พพพพพพพพพพพพพพพพพพ(นายวรลภย์พพ.รีบบญพรือง) 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานัลัด 
โทร.ัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 
โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 



 

ทีม นพพ๗๑๑๐๑/     พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
๙๑พหมู่พ๕พต าบลท่าจ าัาพอ าพภอท่าอบพทนพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
จังหวัดนครพนมพพ๔๘๑๒๐ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพวันทีม.....ศศศศ...พดือน................ศศศศศศ...... พ... .ศศศศศศศ........ 

พรืมอง  เอใหได าพนินการต่อพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียนพ(กรณีอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมราชการส่วนอืมน) 

พรียน ……………………………………………………………….. 

อไาง งึง พพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพพพศ.ศพ๒๕๓๗พแกไขเพพิมมพติม งึงัจจจบบัน 

สิมงทีมส่งมาดไวย ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศ................ 

  ดไวยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพ(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา)พขดไรับพรืมองรไองทบกเ์/
รไองพรียนจากศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศทีมอยู่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โดยสรบัสาระส าคัญพดังนี้ 

๑ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศ...........ศศศศศศศศ.... 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศ 
  ๒ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศพ 
ดังมรีายละพอียดัรากฏตามสิมงทีมส่งมาพรไอมนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทาจ าัาพขดไพิจารณาตามเไางตไนแลไวพพห็นว่าัระพด็นตามเไอรไองทบกเ์/
รไองพรียนพตามเไอศศศศศศศศศศศพกีมยวเไองและอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมเองหน่วยงานท่านพดังนั้นพพพืมอใหไัรากฏเไอพท็จจริง พพพพพพ
ทีมึูกตไองพพั็นธรรมพและสามารึแกไขเัจญหาขดไพจงงเอใหไท่านขดไพิจารณาตรวจสอบและด าพนินการต่อขัพพพพพ
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพขดไแจไงผูไรไองฯพทราบดไวยแลไว)พทั้งนี้พใหไแจไงผลการด าพนินงานใหไองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าัาพทราบภายในวันทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ พหากด าพนินการขม่แลไวพสร็จัระการใดใหไแจไงใหไทราบ
พรไอมเอเยายพวลาด าพนินการมาในก าหนดดังกล่าวดไวยพพพืมอจักขดไแจไง/รายงานผูไพกีมยวเไองทราบต่อขัพพ 

  จงงพรียนมาพพืมอด าพนินการ 
 

  เอแสดงความนับึือ 
 
 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพ(นายวรลภย์พพ.รีบบญพรือง) 
พพพพพพพพพพพพพพพพพพนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

 
 
 
 
ส านักงานัลัด 
โทร.ัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 
โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๔๘๘ 



     

ทีม นพพ๗๑๑๐๑/     พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพทีมท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 
๙๑พหมู่พ๕พต าบลท่าจ าัาพอ าพภอท่าอบพทนพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
จังหวัดนครพนมพพ๔๘๑๒๐ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพวันทีม.....ศศศศ...พดือน................ศศศศศศ...... พ... .ศศศศศศศ........ 

พรืมอง  เอใหได าพนินการต่อพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียน (กรณีอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมราชการส่วนกลาง) 

พรียน ……………………………………………………………….. 

อไาง งึง ๑ศพพพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพพพศ.ศพ๒๕๓๗พแกไขเพพิมมพติม งึงัจจจบบัน 
๒ศพพพระราชกฤษฎีกาว่าดไวยหลักพกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบไานพมืองทีมดีพพศ.ศ ๒๕๔๖ 
พพพพพมาตราพ๓๘ 

สิมงทีมส่งมาดไวย ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................ 

  ดไวยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพ(.ูนย์รับพรืมองรไองพรียน)พขดไรับพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียนจาก
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศทีมอยู่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โดยสรบัสาระส าคัญพดังนี้ 

๑ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ................ศศศศศศศศ 
ดังมีรายละพอียดัรากฏตามสิมงทีมส่งมาพรไอมนี้ 

  จังหวัดขดไพิจารณาตามเไางตไนแลไวพพห็นว่าัระพด็นตามเไอรไองทบกเ์/รไองพรียนพตามเไอศศศศศศศศศศศ 
พกีมยวเไองและอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมเองหน่วยงานท่านพพดังนั้นพพพืมอใหไัรากฏเไอพท็จจริงทีมึูกตไองพพั็นธรรมพและ
สามารึแกไขเัจญหาขดไพพพจงงเอใหไท่านขดไพิจารณาตรวจสอบและด าพนินการตามระพบียบกฎหมายทีมพกีมยวเไองต่อขัพ
(จังหวัดขดไแจไงผูไรไองพฯพทราบดไวยแลไว)พทั้งนี้พเอใหไแจไงผลการด าพนินงานใหไจังหวัดทราบภายในวันทีม
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ หากด าพนินการขม่แลไวพสร็จัระการใดเอใหไแจไงก าหนดคาดหมายแลไวพสร็จใหไทราบดไวยพ
พพืมอจักขดไแจไง/รายงานผูไพกีมยวเไองทราบต่อขัพ 

  จงงพรียนมาพพืมอพิจารณาด าพนินการ 

      เอแสดงความนับึือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานจังหวัด 
กลบ่มงานอ านวยการพ(.ูนย์ด ารงธรรม) 
โทร. ๐พ๕๔๒๖พ๕๐๗๐ ต่อพ๒๘๖๒๔ 
ทีม ลัพ๐๐๑๖ศ๓พ(.ดธศ)พ/      พพพพพพพ พพพพพพพพพ.าลากลางองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าัา 
        พพพพพพพพพึนนวชิราวบธด าพนินพลัพ๕๒๐๐๐ 

พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพวันทีม........พดือน...................... พ... ......... 

พรืมอง เอใหได าพนินการต่อพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียน (กรณีอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมราชการส่วนทไองึิมน) 

พรียน ทไองึิมนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา 

อไาง งึง ๑ศพพระราชบัญญัติระพบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ... ๒๕๓๔ มาตราพ๕๕พและพ๕๗พ(๗) 
 ๒ศพพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ... ๒๕๔๐พหรือพพระราชบัญญัติพท.บาล  

      พ... ๒๔๙๖ หรือพพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ... ๒๕๓๗ 
๓ศพพระราชกฤษฎีกาว่าดไวยหลักพกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบไานพมืองทีมดีพพศ.ศ ๒๕๔๖ 
พพพพพมาตราพ๓๘ 

สิมงทีมส่งมาดไวย ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศ................ 

  ดไวยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัาพ(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา)พขดไรับพรืมองรไองทบกเ์/
รไองพรียนจากศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศทีมอยู่ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
โดยสรบัสาระส าคัญพดังนี้ 

๑ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ................พ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ .............................................. 

๒ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ................ 
พศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ .............................................. 

๓ศพศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ................ 
พศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ .............................................. 
ดังมีรายละพอียดัรากฏตามสิมงทีมส่งมาพรไอมนี้ 

  จังหวัดขดไพิจารณาตามเไางตไนแลไวพพห็นว่าัระพด็นตามเไอรไองทบกเ์/รไองพรียนพตามเไอศศศศศศศศศศศ 
พกีมยวเไองและอยู่ในอ านาจ/หนไาทีมเององค์กรักครองส่วนทไองึิมนในพ้ืนทีมซงมงอยู่ภายใตไการก ากับดูแลเองหน่วยงาน
ท่านพพดังนั้นพพพืมอใหไัรากฏเไอพท็จจริงทีมึูกตไองพพั็นธรรมพและสามารึแกไขเัจญหาขดไพพพจงงเอใหไท่านขดไพิจารณา
ตรวจสอบหรือแจไงองค์กรักครองส่วนทไองึิมนแห่งทไองทีมตรวจสอบและด าพนินการตามระพบียบกฎหมายทีม
พกีมยวเไองต่อขัพ(จังหวัดขดไแจไงผูไรไองพฯพทราบดไวยแลไว)พทั้งนี้พเอใหไแจไงผลการด าพนินงานใหไจังหวัดทราบภายใน
วันทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศ หากด าพนินการขม่แลไวพสร็จัระการใดเอใหไแจไงก าหนดคาดหมายแลไวพสร็จใหไทราบดไวยพพพพืมอจัก
ขดไแจไง/รายงานผูไพกีมยวเไองทราบต่อขัพ 

  จงงพรียนมาพพืมอพิจารณาด าพนินการ 
      เอแสดงความนับึือ 



 
 
 
 
 
ส านักงานจังหวัด 
กลบ่มงานอ านวยการพ(.ูนย์ด ารงธรรม) 
โทร. ๐พ๕๔๒๖พ๕๐๗๐ ต่อพ๒๘๖๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พตือนครั้งทีมศศศศศศศศศศศ) 

ทีม ลัพ๐๐๑๖ศ๓พ(.ดธศ)พ/          

ึงง ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  
 
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา ทีม ลัพ๐๐๑๖ศ๓พ(.ดธศ)/ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศลงวันทีม

ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  
แจไงใหไท่านตรวจสอบและด าพนินการพรืมองรไองทบกเ์/รไองพรียนจากศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 
ซงมงจังหวัดเอทราบผลในวันทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ ความละพอียดแจไงแลไว นั้น  



จังหวัดยังขม่ขดไรับแจไงผลด าพนินการดังกล่าวแต่ัระการใดพดังนั้นพจงงเอใหไท่านขดไพร่งรัด
ด าพนินการพรไอมรายงานผลใหไทราบในวันทีมศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ  

จงงพรียนมาพพืมอทราบ  

 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าัา  

วันทีม........พดือน................. พ... ......... 
 
 
 

ส านักงานจังหวัด 
กลบ่มงานอ านวยการพ(.ูนย์ด ารงธรรม) 
โทร. ๐พ๕๔๒๖พ๕๐๗๐ ต่อพ๒๘๖๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 


