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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด!วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546          
ได!กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ�งให!เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน โดยยึดประชาชนเปDนศูนย�กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต!องการของประชาชน  ให!เกิดความผาสุกและความเปDนอยู�ท่ีดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ต�องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ!มค�าในการให!บริการ  ไม�มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปDน         
มีการปรับปรุงภารกิจให!ทันต�อสถานการณ�  ประชาชนได!รับการอํานวยความสะดวก  และได!รับการตอบสนอง
ความต!องการและมีการประเมินผลการให!บริการสมํ่าเสมอ 
       จึงได!จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�  ขององค�การบริหารส�วนตําบล     
วิเชตนคร  เพ่ือเปDนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 

2. วัตถุประสงค�การจัดทําคู�มือ 
1. เพ่ือให!เจ!าหน!าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  ใช!เปDนแนวทางในการปฏิบัติงานใน     

การรับเรื่องราวร!องเรียน ร!องทุกข� หรือขอความช�วยเหลือให!มีมาตรฐานเดียวกันและเปDนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให!การดําเนินงานจัดการข!อร!องเรียน/ร!องทุกข�  ขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปDนมาตรฐานเดียวกัน  

3. เพ่ือสร!างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ�งไปสู�การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กรอย�างมี
ประสิทธิภาพ  

๔. เพ่ือเผยแพร�ให!กับผู!รับบริการและผู!มีส�วนได!ส�วนเสียขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  
ทราบกระบวนการ  

๕. เพ่ือให!ม่ันใจว�าได!มีการปฏิบัติตามข!อกําหนด  ระเบียบหลักเกณฑ�เก่ียวกับการจัดการ       
ข!อร!องเรียน/ร!องทุกข�  ท่ีกําหนดไว!อย�างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

 
3. การจัดตั้งศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ  ฉบับท่ี  ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง  การจัดต้ังศูนย�ดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด  และให!องค�กรปกครอง  
ส�วนท!องถ่ินทุกองค�กร  จัดต้ังศูนย�ดํารงธรรมท!องถ่ิน โดยให!อยู�ภายใต!กํากับดูแลของศูนย�ดํารงธรรมอําเภอ   
แจ!ห�มและศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง  การจัดต้ังเพ่ือเปDนศูนย�ในการรับเรื่องราวร!องทุกข�และให!บริการ
ข!อมูลข�าวสาร  ให!คําปรึกษารับเรื่องปAญหาความต!องการและ ข!อเสนอแนะของประชาชน 
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4. ขอบเขต  

1.กรณีเรื่องร�องเรียนท่ัวไป  
1.1. สอบถามข!อมูลเบ้ืองต!นจากผู!ขอรับบริการถึงความประสงค�ของการขอรับบริการ  
1.2. ดําเนินการบันทึกข!อมูลของผู!ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว!เปDนฐานข!อมูลของผู!ขอรับบริการ

จากศูนย�บริการ  
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค�ของผู!ขอรับบริการ เช�น ปรึกษากฎหมาย, 

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร!องเรียน/ร!องทุกข�/แจ!งเบาะแส หรือร!องเรียนเรื่องร!องเรียนจัดซ้ือจัดจ!าง  
1.4. ดําเนินการให!คําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค�ของ       

ผู!ขอรับบริการ  
1.5. เจ!าหน!าท่ีดําเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค�ของผู!ขอรับบริการ  
 

กรณีข�อร�องเรียนท่ัวไป เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให!ข!อมูลกับผู!ขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผู!ขอรับบริการต!องการทราบเม่ือให!คําปรึกษาเรียบร!อยแล!วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว�ายุติ  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ จะให!ข!อมูลกับผู!ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู!
ขอรับบริการต!องการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกล�าวไว! หัวหน!าสํานักงานปลัด หรือหน�วยงาน
ผู!รับผิดชอบ  เปDนผู!พิจารณาส�งต�อให!กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดําเนินการต�อไป  ภายใน 1 - 3 วันทําการ 

- กรณีขอร!องเรียน/ร!องทุกข�/แจ!งเบาะแส เจ!าหน!าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลฯ จะให!
ข!อมูลกับผู!ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู!ขอรับบริการต!องการทราบและเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ  จะดําเนินการรับเรื่อง
ดังกล�าวไว!  และหัวหน!าหน�วยงาน เปDนผู!พิจารณาส�งต�อให!กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดําเนินการต�อไป ภายใน   
1 - 3 วันทําการ  

 
2. กรณีข�อร�องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง  

2.1 สอบถามข!อมูลเบ้ืองต!นจากผู!ขอรับบริการถึงความประสงค�ของการขอรับบริการ  
2.2 ดําเนินการบันทึกข!อมูลของผู!ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว!เปDนฐานข!อมูลของผู!ขอรับบริการ

จากเจ!าหน!าท่ีรับผิดชอบ  
2.3 แยกประเภทงานร!องเรียนเรื่องร!องเรียนจัดซ้ือจัดจ!างให!กับผู!อํานวยการกองคลัง เพ่ือ

เสนอเรื่องให!กับผู!บังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น  
- กรณีข&อร&องเรียนเก่ียวกับจัดซ้ือจัดจ&าง  เจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให&

ข&อมูลกับผู&ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู&ขอรับบริการต&องการทราบเม่ือให&คําปรึกษาเรียบร&อยแล&วเรื่องท่ีขอรับ
บริการถือว�ายุติ  

- กรณีขอร!องเรียน/ร!องทุกข�/แจ!งเบาะแส เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ!าง เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลฯ จะให!ข!อมูลกับผู!ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู!ขอรับบริการต!องการทราบ และ
เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกล�าวไว!และหัวหน!าหน�วยงาน เปDนผู!พิจารณาส�งต�อให!กับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องดําเนินการต�อไป ภายใน 1-2 วัน 

- กรณี ขอร!องเรียน/ร!องทุกข�/แจ!งเบาะแส เรื่องจัดซ้ือจัดจ!าง  ให!ผู!ขอรับการบริการ        
รอ     การติดต�อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องหากไม�ได!รับการติดต�อกลับจาก
หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องภายใน 15 วัน ให!ติดต�อกลับท่ีศูนย�รับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลวิเชตนคร  โทรศัพท� 0 5427 1209 - 10  
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5. สถานท่ีตั้ง  

ต้ังอยู�  ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  หมู�ท่ี 1  ตําบลวิเชตนคร  อําเภอแจ!ห�ม  
จังหวัดลําปาง  
 
6. หน�าท่ีความรับผิดชอบ  

เปDนศูนย�กลางในการรับเรื่องราวร!องเรียน/ร!องทุกข�  และให!บริการข!อมูลข�าวสาร  ให!คําปรึกษา      
รับเรื่องปAญหาความต!องการและข!อเสนอแนะของประชาชน 

 
7. คาํจํากัดความ  

ผู�รับบริการ   หมายถึง  ผู!ท่ีมารับบริการจากส�วนราชการและประชาชนท่ัวไป  

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  หมายถึง  ผู!ท่ีได!รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ  
ทางอ!อมจากการดําเนินการของส�วนราชการ เช�น ประชาชนใน ชุมชน/
หมู�บ!านเขตตําบลวิเชตนคร  

การจัดการข�อร�องเรียน  หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข!อร!องเรียน  
ข!อเสนอแนะ/ข!อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือร!องขอข!อมูล  

ผู�ร�องเรียน  หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู!มีส�วนได!เสียท่ีมาติดต�อยังศูนย�รับเรื่อง
ร!องเรียน/ร!องทุกข� องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครผ�านช�องทางต�างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค� ครอบคลุมการร!องเรียน/การให!ข!อเสนอแนะ/การให!
ข!อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร!องขอข!อมูล  

ช�องทางการรับข�อร�องเรียน หมายถึง  ช�องทางต�างๆ ท่ีใช!ในการรับเรื่องร!องเรียน  เช�น ติดต�อด!วย 
ตนเอง ร!องเรียน ทางไปรษณีย�/ โทรศัพท�/ เว็บไซต�/ Email/ ตู!/กล�องรับ
ความคิดเห็น 

เจ�าหน�าท่ี   หมายถึง เจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบจัดการข!อร!องเรียนของหน�วยงาน  

ข�อร�องเรียน  หมายถึง เรื่องราวร!องทุกข�ท่ัวไปข!อคิดเห็น ข!อเสนอแนะ  คําชมเชย  
สอบถามหรือร!องขอข!อมูลการร!องเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการให!บริการ
ของหน�วยงาน  

การดําเนินการเรื่องร�องเรียน หมายถึง  เรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�ท่ีได!รับ ผ�านช�องทางการร!องเรียน 
ต�างๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก!ไขปAญหาตามอํานาจหน!าท่ี  
การจัดการเรื่องร!องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดาเนินการในการแก!ไข
ปAญหาตามเรื่องร!องเรียนท่ีได!รับให!ได!รับการแก!ไข หรือบรรเทา         
ความเดือดร!อนจากการดาเนินงาน  
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8.  ช�องทางการร�องเรียน/ร�องทุกข�  
1) ยื่นด!วยตนเอง  ณ  ศูนย�รับเรื่องราวร!องเรียน/ร!องทุกข� องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 
2) ทางจดหมายไปรษณีย�  ส�งมาท่ี  ศูนย�รับเรื่องราวร!องเรียน/ร!องทุกข� องค�การบริหารส�วนตําบล   

วิเชตนคร  เลขท่ี  257  หมู�ท่ี  1  ตําบลวิเชตนคร  อําเภอแจ!ห�ม  จังหวัดลําปาง  52120 
3) ทาง ตู!/กล�องรับความคิดเห็น ณ  ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 
4) ทางโทรศัพท�   หมายเลขโทรศัพท�  0 5427 1209 - 10   
5) ทางช�องทางเว็บบอร�ดในเว็บไชต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

www.wichetnakorn.go.th 
6) ทาง  E-mail  ขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  wic01@hotmail.com 
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บทท่ี  2 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
1.  การแต�งตั้งผู�รับผิดชอบจัดการข�อร�องเรียนของหน�วยงาน  

1.1  จัดต้ังศูนย� / จุดรับข!อร!องเรียน/ร!องทุกข� ของหน�วยงาน  
1.2  จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ!าหน!าท่ี/คณะกรรมการดําเนินการ  
1.3  แจ!งผู!รับผิดชอบตามคําสั่งทราบ  และประสานงานไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องทราบและ

ดําเนินการ 
 
2.  การรับและตรวจสอบข�อร�องเรียนจากช�องทางต�าง ๆ  

เจ!าหน!าท่ีฯ ต!องดําเนินการรับและตรวจสอบข!อร!องเรียนท่ีเข!ามายังหน�วยงานจากช�องทางต�าง ๆ  
โดยมีข!อปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้  

 

ช�องทาง ความถ่ีในการตรวจสอบช�องทาง 
ระยะเวลาดําเนินการ     

รับข�อร�องเรียน          
เพ่ือประสานหาทางแก�ไข 

หมายเหตุ 

ยื่นด!วยตนเอง  ณ  ศูนย�รับ
เรื่องราวร!องเรียน/ร!องทุกข�  

ทุกครั้งท่ีมีการร!องเรียน ภายใน  1-2  วันทําการ  

ทางจดหมาย /ไปรษณีย� ทุกครั้งท่ีมีการร!องเรียน ภายใน 1-2 วันทําการ 
(นับจากวันท่ีงานสารบรรณ
ของหน�วยงานลงทะเบียนรับ
หนังสือ) 

 

ตู!/กล�อง รับความคิดเห็น ทุกวัน (เวลา 09.00-10.00 น.) ภายใน  1-2  วันทําการ  

ทางโทรศัพท� ทุกครั้งท่ีมีการร!องเรียน ภายใน  1-2  วันทําการ  

ทางเว็บบอร�ด/ E-mail ของ
หน�วยงาน 

ทุกวัน (ช�วงเช!าเวลา 09.00-10.00 น.)      
        (ช�วงบ�ายเวลา 13.00-14.00 น.) 

ภายใน  1-2  วันทําการ  

 
3. การบันทึกข�อร�องเรียน  
 3.1 ทุกช�องทางท่ีมีการร!องเรียน/ร!องทุกข�  เจ!าหน!าท่ีฯ ต!องบันทึกข!อร!องเรียนลงบนแบบฟอร�ม
บันทึกข!อร!องเรียน  
 3.2 การกรอกแบบฟอร�มบันทึกข!อร!องเรียน ต!องถามชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน 
หมายเลขติดต�อกลับของผู!ร!องเรียน  เพ่ือเปDนหลักฐานยืนยันและปgองกันการกลั่นแกล!ง รวมท้ังเปDนประโยชน�
ในการแจ!งข!อมูลการดําเนินงานแก!ไข/ปรับปรุงกลับแก�ผู!ร!องเรียน 
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4.การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� 
 การดําเนินการแก!ไขปAญหาเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ในระดับตําบลได!นําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาด!วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี    
มาใช!ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ  
 4.1 ลักษณะของเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข�ข�าราชการ 
  (1) เปDนเรื่องท่ีมีผู!ร!องทุกข�ได!รับความเดือดร!อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร!อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได! 
  (2) ความเดือดร!อน หรือความเสียหายท่ีว�านั้น เนื่องมาจากเจ!าหน!าท่ีองค�การบริหาร
ส�วนตําบลละเลยต�อหน!าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดให!ต!องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน!าท่ีดังกล�าวล�าช!าเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหน!าท่ี หรือขัดหรือไม�ถูกต!องตามกฎหมาย กระทําการไม�ถูกต!องตามข้ันตอน หรือ
วิธีการอันเปDนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว!สําหรับการนั้น กระทําการไม�สุจริต หรือโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
 

 4.2 ลักษณะของเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข�ของประชาชน 
  เปDนเรื่องท่ีผู!ร!องได!รับความเดือดร!อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร!อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได! ไม�ว�าจะมีคู�กรณีหรือไม�มีคู�กรณีก็ตาม และได!มาร!องเรียนหรือร!องขอเพ่ือให!องค�การ
บริหารส�วนตําบลวิเชตนครแก!ไขปAญหาความเดือดร!อนหรือช�วยเหลือ ไม�ว�าจะเปDนด!วยวาจาหรือลายลักษณ� 
อักษร รวมถึงเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ท่ีส�วนราชการอ่ืนขอให!องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครดําเนินการ
แก!ไขปAญหาตามอํานาจหน!าท่ี หรือสามารถประสานให!หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน!าท่ีโดยตรง ดําเนินการต�อไปได! 
 

5. แนวทางการดําเนินงานของศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 
 5.1 การบริหารงานของศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 
  ศูนย�รับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�  องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร ในรูปของ
คณะกรรมการ  มีปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  เปDนประธาน  ประกอบด!วยหัวหน!าส�วนราชการต�าง ๆ  และ 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนฯ  เปDนกรรมการและเลขานุการ และมีเจ!าหน!าท่ีประจําศูนย�รับเรื่องร!องเรียน/
ร!องทุกข�  อบต. วิเชตนคร  ประกอบด!วย  นายพิทยา  กล!าจริง  ตําแหน�ง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนฯ  
และนายพิศุทธิ์  สวยฉลาด  ตําแหน�ง  นักจัดการงานท่ัวไปฯ   
 

 5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  องค�การบริหารส�วนตําบล      
วิเชตนคร 
  (1) ส�วนรับเรื่อง เม่ือส�วนรับเรื่องได!รับเรื่อง ได!รับข!อร!องเรียนจากประชาชนทุกช�องทาง 
โดยเม่ือรับเรื่องแล!วจะดําเนินการ 
   (1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท� หมายเลข 0  5427  1209 - 10 จะตอบ      
ข!อซักถาม บริการข!อมูล ให!คําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปDนเรื่องยุ�งยาก ซับซ!อน ต!องใช!เวลา
ในการตรวจสอบ จะดําเนินการแจ!งหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแก!ไขปAญหา
แล!วแต�กรณี 
   (1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ทุกเรื่องและทุกช�องทาง รวบรวม
เปDนสถิติไว!ใช!ประโยชน�ในการวิเคราะห�ผลการปฏิบัติทุกระยะ 
   (1.3) รวบรวมเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข�  ส�งให!  ส�วนวิ เคราะห� ติดตามและ
ประสานงาน 
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   (1.4) สร!างเครือข�ายการทํางานร�วมกับส�วนราชการ องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
ภาคเอกชน ประชาชน ผู!นําชุมชน องค�กรต�างๆ ท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือแลกเปลี่ยนข!อมูลข�าวสาร 
   (1.5) บริหารการประชาสัมพันธ� 
   (1.6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําปh 

 

  (2) ส�วนวิเคราะห�ติดตามและประสานงาน 
   (2.1) วิเคราะห�และประเมินค�าเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� 
   (2.2) จัดลําดับความสําคัญเร�งด�วน 
   (2.3) จําแนกเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ส�งให!ส�วนปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือแจ!ง
หน�วยงานท่ีเก่ียวข!องตรวจสอบข!อเท็จจริงและพิจารณาหาทางแก!ไขปAญหา 
   (2.4) เร�งรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจ!งผลการดําเนินงานให!ผู!ร!องทราบ 
 

  (3) ส�วนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี หรือหน�วยเคลื่อนท่ีเร็ว 
   (3.1) กรณีเปDนเรื่องเร�งด�วนท่ีมีผลกระทบต�อชีวิตความเปDนอยู�ของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต�อสังคมส�วนรวมหรือพลเมืองดีท่ีได!รับผลกระทบจากการช�วยเหลือสังคมส�วนปฏิบัติการมีหน!าท่ี
ประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข!องและจัดเจ!าหน!าท่ีในลักษณะเคลื่อนท่ีเร็วออกไปตรวจสอบข!อเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแก!ไขโดยทันที 
   (3.2) รายงานผู!บังคับบัญชา 
   (3.3) ส�งเรื่องประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงาน 
 

  (4) ส�วนประชาสัมพันธ� 
   ประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงานของศูนย�บริการรับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�
องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครผ�านทางสื่อต�างๆ ให!ทุกภาคส�วนรับทราบ  
 
  5.2 ข้ันตอนการดําเนินงานของศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  องค�การบริหารส�วน
ตําบลวิเชตนคร 
  (1) การรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� 
   (1.1) กรณีร!องเรียน ร!องทุกข� ด!วยวาจา 
    (1.1.1) บันทึกข!อมูลตามคําร!อง และให!ผู!ร!องลงลายมือชื่อไว!เปDน
หลักฐาน หากผู!ร!องไม�ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให!รับเรื่องทุกข� ร!องเรียนนั้นไว!พิจารณา และแจ!งให!ผู!ร!องทราบ
พร!อมบันทึกเหตุดังกล�าวไว!ในคําร!อง เว!นแต�กรณีท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครเห็นสมควรเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชนหรือประโยชน�สาธารณะ จะรับคําร!องนั้นไว!พิจารณาก็ได!  
   (1.2) กรณีการร!องเรียนเปDนลายลักษณ�อักษร ต!องมีลักษณะดังนี้ 
    (1.2.1) มีชื่อและท่ีอยู�ของผู!ร!อง ซ่ึงสามารถตรวจสอบตัวตนได! 
    (1.2.2) ระบุเรื่องอันเปDนเหตุให!ร!องเรียน ร!องทุกข� พร!อมข!อเท็จจริง
พฤติการณ�เก่ียวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
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    (1.2.3) ใช!ถ!อยคําสุภาพ 
    (1.2.4) มีลายมือชื่อของผู!ร!อง ถ!าเปDนการร!องทุกข�ร!องเรียนแทนผู!อ่ืน
ต!องแนบใบมอบอํานาจด!วย 
  (2) เม่ือศูนย�บริการรับเรื่องร!องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครได!รับเรื่อง
ร!องเรียน ร!องทุกข� ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบท่ีกําหนดโดยทันทีแล!วเสนอเรื่องให!นายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลพิจารณาสั่งการโดยทันที 
  (3) ให!เจ!าหน!าท่ีผู!รับเรื่องแจ!งการรับเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ให!ผู!ร!องทราบภายใน      
7 วัน ทําการ นับแต�วันได!รับเรื่อง โดยการแจ!งเปDนลายลักษณ�อักษร อาจเชิญผู!ร!องมาลงลายมือชื่อรับทราบ
หรือส�งเปDนหนังสือแจ!งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ 
  (4) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครวินิจฉัยว�าเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ท่ีได!รับ 
เปDนเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หรือเปDนเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีของ
หน�วยงานอ่ืน หรือเปDนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ไว!เปDนการเฉพาะ ถ!าเปDนเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ให!พิจารณามอบหมาย
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล หรือเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบหรือคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังข้ึน ไปดําเนินการ
ตรวจสอบข!อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก!ไขปAญหาหากเปDนเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีของหน�วยงานอ่ืน ให!
จัดส�งเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข�นั้น ให!หน�วยงานท่ีมีหน!าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องนั้นดําเนินการต�อไปตามอํานาจ
หน!าท่ีของหน�วยงานนั้น และแจ!งผู!ร!องทราบด!วย หรือหากเปDนเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด 
ข้ันตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไว!เปDนการเฉพาะแล!ว ก็ให!แจ!งผู!ร!องทราบถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามท่ีระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว!  
 
  5.3 วิธีดําเนินการ 
   (1) การพิจารณารับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� 
    (1.1) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลอาจใช!ดุลยพินิจสั่งการด!วยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเปDนผู!พิจารณาว�า เรื่องร!องเรียน ร!องทุกข�ท่ีได!รับ เปDนเรื่องท่ีอยู�ใน
อํานาจหน!าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล หรืออยู�ในอํานาจหน!าท่ีของหน�วยงานอ่ืน หรือเปDนเรื่องท่ีมี
ระเบียบกฎหมายกําหนดข้ันตอนวิธีการดําเนินการไว!เปDนการเฉพาะ ซ่ึงควรจะดําเนินการต�อเรื่องนั้นอย�างไร 
    (1.2) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครอาจส�งเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข�
ท่ีได!รับ ให!คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแต�งต้ัง ทําหน!าท่ี
ตาม (1.1) ก็ได! ถ!าเห็นว�าจําเปDนหรือจะเกิดประโยชน� 
    (1.3) แนวทางท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลจะพิจารณาไม�รับเรื่อง
ร!องเรียน ร!องทุกข� ได!แก�  
     (1.3.1) เปDนเรื่องท่ีไม�ปรากฏตัวตนผู!ร!อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู!ร!อง
ไม�ได! 
     (1.3.2) เปDนเรื่องท่ีแอบอ!างชื่อผู!อ่ืนเปDนผู!ร!อง โดยผู!แอบอ!างมิได!มีส�วน
เก่ียวข!องในเรื่องท่ีร!องเรียน ร!องทุกข� 
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     (1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเปDนบัตรสนเท�ห� ไม�ระบุพยานหลักฐานหรือ
กรณีแวดล!อมชัดแจ!ง 
     (1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟgองร!องเปDนคดีอยู�ท่ีศาล หรือศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งเด็ดขาดแล!ว 
     (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน!ารัฐบาล 
มีมติเด็ดขาดแล!ว 
     (1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข!อบังคับกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไว!เปDนการเฉพาะแล!ว 
     (1.3.7) เรื่องไกล�เกลี่ยประนอมข!อพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2549  
 
   (2) การตรวจสอบข�อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� (กรณีเปCน
เรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล) 
    (2.1) ให!เจ!าหน!าท่ีหรือหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลมอบหมายให!ตรวจสอบข!อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย�างท่ีเก่ียวข!องกับเรื่องร!องทุกข�  
ร!องเรียน นั้น ท้ังพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีจริงถ!าจําเปDนเพ่ือให!
ทราบข!อเท็จจริงในเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� นั้น อย�างชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
พิจารณาวินิจฉัยต�อไป 
    (2.2) การดําเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริงควรเปjดโอกาสให!ผู!เก่ียวข!องหรือ
คู�กรณี ได!รับทราบข!อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย�างเพียงพอ รวมท้ังเปjดโอกาสให!มีการโต!แย!งแสดง
พยานหลักฐานอย�างเพียงพอ ก�อนท่ีจะมีคําวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีต!องใช!
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีคําสั่งทางปกครอง รวมท้ังจะต!องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในส�วนท่ีเก่ียวข!องด!วย 
    (2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ให!นายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลพิจารณาข!อเท็จจริงท่ีตรวจสอบได! ปรับเข!ากับข!อกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข!อง โดยให!สอดคล!องและครบถ!วนตามประเด็นข!อร!องเรียน ร!องทุกข� 
    (2.4) คําวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ของนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลควรประกอบด!วย ข!อเท็จจริงอันเปDนสาระสําคัญ ข!อกฎหมายท่ีอ!างอิง และข!อพิจารณาพร!อม
ข!อสนับสนุนในการใช!ดุลยพินิจ 
    (2.5) ให!แจ!งผลการดําเนินการต�อเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข� ให!ผู!ร!องทราบ 
ภายใน 5 วันทําการ นับแต�วันท่ีได!ดําเนินการแก!ไขปAญหาแล!วเสร็จ 
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  5.4 ระยะเวลาดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� 
   (1) เรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ให!ดําเนินการ
ตรวจสอบข!อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือการแก!ไขปAญหา ให!เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีได!รับเรื่อง 
(หากไม�สามารถดําเนินการให!แล!วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว อาจขยายระยะเวลาได!อีกไม�เกิน 2 ครั้งๆ ละ
ไม�เกิน 3 วัน ) 
   (2) เรื่องท่ีไม�อยู�ในอํานาจหน!าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ให!ส�งเรื่องนั้น
ให!หน�วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต�วันได!รับเรื่อง (โดยให!หน�วยงานนั้นแจ!งผล
การดําเนินการให!องค�การบริหารส�วนตําบลทราบด!วย เพ่ือจะได!แจ!งผู!ร!องทราบต�อไป) 
 
6.  การติดตามผลและการรายงานผล 
 หน�วยงานท่ีจัดการเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข�  สรุปรายงานผลการจัดการต�อนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลวิเชตนคร  ภายในวันท่ี  5  ของเดือนถัดไปพร!อมสําเนาให!เจ!าหน!าท่ีประจําศูนย�  เลขาฯ  
คณะกรรมการศูนย�รวบรวมข!อมูลพร!อมสรุปภาพรวมรายงานให!นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร
ภายในวันท่ี  15  นับแต�วันสิ้นสุดไตรมาส 
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บทท่ี  3 
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข์ 

(ลงทะเบียนรับเรื่องและพิจารณา
ประเด็นเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�) 

ประสานหน�วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริง 

(ภายใน 1-3 วันทําการ) 

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ตรวจสอบข�อเท็จจริง  

แจ�งผลการดําเนินการ 
ให�ศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ 

ร�องทุกข� อบต. วิเชตนคร ทราบ 
 (ภายใน 15  วันทําการ) 

ตอบผู�ร�องเรียน 
แจ�งให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข�ทราบ 

รวบรวมข�อมูล และรายงานผล      
การดําเนินงานเสนอผู�บริหารทราบ  

(รายไตรมาส) 

ร�องเรียนผ�านช�องทาง 
1. ร!องเรียนด!วยตนเอง 
2. ร!องเรียนทางจดหมายไปรษณีย�/      

ตู!/กล�องรับความคิดเห็น 
3. ร!องเรียนทางโทรศัพท� 
4. ร!องเรียนผ�านเว็บไซต� อบต. วิเชตนคร 
5. ร!องเรียนผ�าน E-mail 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          (แบบคําร!องเรียน ๑) 

แบบคําร�องทุกข�/ร�องเรียน (ด!วยตนเอง) 
     ท่ีศูนย�รับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข� 

องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

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

เรื่อง............................................................................................................................................ 
เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

ข!าพเจ!า.......................................................................... อายุ............ปh อยู�บ!านเลขท่ี........................... 

หมู�ท่ี...............ตําบล.............................................. อําเภอ..........................................จังหวดั...........................  

โทรศัพท�...............................อาชีพ.................................................................. ตําแหน�ง...................................... 

ถือบัตร....................................................... เลขท่ี...........................................ออกโดย........................................  

วันออกบัตร..................................บัตรหมดอายุ...................................... มีความประสงค�ขอร!องทุกข�/ร!องเรียน 
เพ่ือให!องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครพิจารณาดําเนินการช�วยเหลือหรือแก!ไขปAญหาในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

........................................................................................................ ท้ังนี้ ข!าพเจ!าขอรับรองคําร!องทุกข�/
ร!องเรียน  ตามข้ันต!นเปDนจริง และยินดีรับผิดชอบท้ังทางแพ�งและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข!าพเจ!าขอส�งเอกสารหลักฐานประกอบการร!องทุกข�/ร!องเรียน(ถ!ามี)ได!แก� 

๑) .............................................................................................. จํานวน...............ชุด 
 

๒) .............................................................................................. จํานวน...............ชุด 
 

๓) .............................................................................................. จํานวน...............ชุด 
 

๔) .............................................................................................. จํานวน...............ชุด 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต�อไป 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
 

                   (....................................................) 
                 ผู!ร!องทุกข�/ร!องเรียน 



           (แบบคําร!องเรียน ๒) 
แบบคําร�องทุกข�/ร�องเรียน (ด!วยโทรศัพท�) 

     ท่ีศูนย�รับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข� 
องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

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

เรื่อง............................................................................................................................................ 
เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

ข!าพเจ!า..........................................................อายุ................ปh อยู�บ!านเลขท่ี..............................หมู�ท่ี.............. 

ถนน..............................ตําบล....................................... อําเภอ...............................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท�.......................................................อาชีพ.......................................................... มีความประสงค�ขอร!อง
ทุกข�/ร!องเรียน เพ่ือให!องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครพิจารณาดําเนินการช�วยเหลือ หรือแก!ไขปAญหาใน 

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

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

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

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

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

โดยขออ!าง.............................................................................................................................................................  

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

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

เปDนพยานหลักฐานประกอบ 

  ท้ังนี้   ข!าพเจ!าขอรับรองว�าคําร!องทุกข�/ร!องเรียนตามข!างต!นเปDนจริง และเจ!าหน!าท่ีได!แจ!งให!
ข!าพเจ!าทราบแล!วว�าหากเปDนคําร!องท่ีไม�สุจริตอาจต!องรับผิดตามกฎหมายได! 

ลงชื่อ..................................................เจ!าหน!าท่ีผู!รับเรื่อง 

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

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

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



แบบแจ�งการรับเร่ืองร�องทุกข�/ร�องเรียน  
 

ท่ี ลป 78301 (เรื่องร!องเรียน)/...................        ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 
     หมู�ท่ี 1 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ!ห�ม 

                จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๒๐ 

วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................... 
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร!องทุกข�/ร!องเรียน 

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

  ตามท่ีท�านได!ร!องทุกข�/ร!องเรียน ผ�านศูนย�รับเรื่องร!องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

โดยทาง (   ) หนังสือร!องเรียนทางไปรษณีย�   (   ) ด!วยตนเอง   (   )ทางโทรศัพท�  (    ) อ่ืนๆ........................ 

ลงวันท่ี.......................................................เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร  ได!ลงทะเบียนรับเรื่องร!องทุกข�/ร!องเรียนของท�านไว!แล!ว  

ตามทะเบียนรับเรื่อง  เลขท่ี.............................ลงวันท่ี.........................................................และองค�การบริหาร
ส�วนตําบลวิเชตนคร  ได!พิจารณาเรื่องของท�านแล!วเห็นว�า 
  (   ) เปDนเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจหน!าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร และได!มอบหมาย                      

ให!............................................................................................................................เปDนหน�วยตรวจสอบและ
ดําเนินการ      
  (   ) เปDนเรื่องท่ีไม�อยู�ในอํานาจหน!าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครและได!จัดส�ง 
 

เรื่องให!......................................................................................................ซ่ึงเปDนหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน!าท่ี
เก่ียวข!องดําเนินการต�อไปแล!ว  ท้ังนี้  ท�านสามารถติดต�อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน�วยงาน
ดังกล�าวได!อีกทานหนึ่ง 
  (   ) เปDนเรื่องทีมีกฎหมายบัญญัติเปDนข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไว!เฉพาะการแล!ว   ตาม              
กฎหมาย..............................................................................................................จึงขอให!ท�านดําเนินตาม
ข้ันตอนและวิธีท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว!ต�อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                         ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ.................................................. 

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



แบบแจ�งผลการดําเนินการเร่ืองร�องทุกข�/ร�องเรียน  
 
ท่ี ลป 78301 (เรื่องร!องเรียน)/...................        ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร 

     หมู�ท่ี 1 ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ!ห�ม 
                จังหวัดลําปาง  ๕๒๑๒๐ 

วันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................... 
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร!องทุกข�/ร!องเรียน 

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

อ!างถึง ..........................................................................................................................................                 

สิ่งท่ีส�งมาด!วย ๑. .................................................................................................................................  

  ๒. .................................................................................................................................. 

  ๓. ...................................................................................................................................  

  ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนคร (ศูนย�รับเรื่องร!องเรียนฯ) ได!แจ!งตอบรับการรับ
เรื่องร!องทุกข�/ร!องเรียนของท�าน  ตามท่ีท�านได!ร!องทุกข�/ร!องเรียนไว!  ความละเอียดแจ!งแล!ว นั้น 

  องค�การบริหารส�วนตําบลวิเชตนครได!รับผลการแจ!งดําเนินการจากส�วนราชการ/หน�วยงานท่ี
เก่ียวข!อง ตามประเด็นท่ีท�านได!ร!องทุกข�/ร!องเรียนแล!ว ปรากฏข!อเท็จจริงโดยสรุปว�า
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งท่ีส�งมาพร!อมนี้ ท้ังนี้  หากท�านไม�เห็นด!วยประการใด ขอให!แจ!งคัดค!านพร!อม
พยานหลักฐานประกอบด!วย 

  จึงแจ!งมาเพ่ือทราบ 

                         ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ.................................................. 

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



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


