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ค าน า 
     คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลท่าพระ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบล
ท่าพระ ในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในด้านต่าง ๆ ตอบสนองนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นและมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการให้บริการ
สม่ าเสมอ  

    ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการข้อร้องเรียนได้ข้อยุติด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องมีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  

     

 

                                                                                      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
                                                                                      เทศบาลต าบลท่าพระ 
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         เร่ือง                                                                              หน้า 

๑. หลักการและเหตุผล                                                                        ๑ 
๒. วัตถุประสงค์                                                                                 ๑ 
๓. สถานที่ตั้ง                                                                                    ๑ 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                     ๑ 
๕. ค าจ ากัดความ                                                                               ๑ 
๖. หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์                     ๒ 
๗. แนวทางการด าเนินงาน                                                                    ๓ 
๘. วิธีการ ขั้นตอน และการพิจารณาต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์                         ๓ 
๙. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์                                    ๖ 
๑๐.  การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ                    ๗ 
๑๑.  ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์                                                        ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลท่าพระ มีขั้นตอน 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๒.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าพระใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. สถานที่ตั้ง 
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าพระ ตั้งอยู่ ณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่า
พระ  หมู่ที่  ๑๘  ต าบลท่าพระ  อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๖-๒๒๕๐ 
รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๖๐ 
 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕. ค าจ ากัดความ 

   “ผู้รับบริการ” หมายความถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
   “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ 
   “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายความถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน และมีความหมาย
ครอบคลุมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค าชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 

 

 

 

 



๒ 
 

   “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับเทศบาลต าบลท่าพระ
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย 
และการร้องขอข้อมูล 
   “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ Face Book และ Line  
   “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
   “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง ข้อร้องเรียนที่แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น 

            - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 
           - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 

            - การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
   “เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ข้าราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตน 
    “เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน” หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการ
ปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืน หรือสาธารณชนได้รับความเสียหายและ
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน 

๖. หลักท่ัวไปในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
    การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้น าแนวทางการด าเนินการของ
กระทรวงมหาดไทย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาใช้ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ 
    ๖.๑ ลักษณะของเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ข้าราชการ 
                           ๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
          ๒) ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ว่านั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือ
ขัดแย้งหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระท าการไม่ถูกต้องตามข้ันตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้
ส าหรับการนั้น กระท าการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
    ๖.๒ ลักษณะของเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  
          เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอให้
หน่วยงานราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  

 

 

 

 



๓ 
 

รวมถึงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ หรือประสานให้
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงด าเนินการต่อไปได้ 

๗. แนวทางการด าเนินงาน 
    การบริหารงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าพระ บริหารงานตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการตามระยะเวลา ตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงตามเป้าหมายของข้อร้องเรียน  โดย
วางแนวทางด าเนินการไว้ดังนี้ 
    ๗.๑ ส่วนรับเรื่องท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ลงทะเบียนรับ
เรื่องแล้วส าเนาให้ส่วนงานนิติการ พร้อมส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับถึงผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาสั่งการในการด าเนินการ 
    ๗.๒ ส่วนงานนิติการ ท าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ ติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือให้
ความช่วยเหลือหน่วยงานภายในผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ รวบรวมเอกสารการ
ด าเนินงานของแต่ละเรื่องไว้เป็นหลักฐาน และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ     
    ๗.๓ ส่วนปฏิบัติงานโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ออกด าเนินการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รายงานผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน   
    ๗.๔ ส่วนปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วนทั้ง
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ โดยการลงปฏิบัติในพ้ืนที่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการ
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา 

 ๘. วิธีการ ขั้นตอน และการพิจารณาต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
    ๘.๑ วธิีการและขัน้ตอนด าเนินการ 
                             ๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
                                 (๑) กรณีร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยวาจา 
                                    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามค าร้องและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หาก
ผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อไม่ให้รับเรื่องร้องเรียนร้องนั้นไว้พิจารณา แจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุ
ดังกล่าวไว้ในค าร้อง เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์
สาธารณะจะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
            (๒) กรณีร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีลักษณะดังนี้ 
                                          - มีชื่อและที่อยู่ผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
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                                          - ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์
เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร และใช้ถ้อยค าสุภาพ 
                                         - มีลายมือชื่อผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องเรียน ร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนต้องแนบใบมอบ
อ านาจด้วย 
                ๒) ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส าเนาเรื่องให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง-
ทุกข์เทศบาลต าบลท่าพระ และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอตามล าดับชั้นถึงนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 
           ๓) นายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้รับว่าเป็นเรื่องใน
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นเรื่องที่มีระเบียบ
กฎหมายก าหนดรายละเอียดตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ให้พิจารณามอบหมายหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหา หากเป็น
เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนให้จัดส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 
                       ๔) แจ้งการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์นั้น ทั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ หรือยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จและแจ้ง
ผู้ร้องทราบ                         
    ๘.๒ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
                            ๑) นายกเทศมนตรีอาจใช้ดุลพินิจสั่งการด้วยตนเอง หรือมอบหมายปลัดเทศบาลเป็น
ผู้พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืน หรือเป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะซึ่งควรจะ
ด าเนินการต่อเรื่องนั้นอย่างไร 
           ๒) นายกเทศมนตรีอาจส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง พิจารณาตาม ๑) ก็ได้ถ้าเห็นว่าจ าเป็นหรือเกิดประโยชน์ 
                            ๓) แนวทางท่ีหน่วยงานจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้แก่ 
                                    (๑) เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนผู้ร้องไม่ได้และไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานที่ชัดแจ้ง 
           (๒) เรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้แอบอ้างไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่
ร้องเรียน ร้องทุกข ์
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           (๓) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมที่
ชัดแจ้ง 
           (๔) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เด็ดขาดแล้ว 
           (๕) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว 
           (๖) เรื่องท่ีมีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้ว  
          ๔) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
           (๑) ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวม
พยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ 
รวมถึงตรวจสอบสถานที่จริง ให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์นั้นอย่างชัดเจน ในการพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
           (๒) การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี
ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยหรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่
ต้องใช้กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพ่ือมีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
           (๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่
ตรวจสอบได้ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องและ
ครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
           (๔) แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๕ วัน
ท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ หรือแจ้งการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์นั้น 
     ๘.๓ ระยะเวลาด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
                             ๑) เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยสั่งการเพื่อการแก้ไขปัญหาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน  
                             ๒) เรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลท่าพระ ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานผู้มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง  
                              ๓) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง แม้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตาม 
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๙. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
       - ส านักงาน 
       - สายด่วนมือถือ 

 

 

 

 

ร้องเรียนทาง Face book 

ร้องเรียนทาง Line 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา 

รายงานนายกเทศมนตรี/แจ้งผู้ร้องทราบ 

ภายใน ๑๕ วัน 
แล้วเสร็จ /ไม่แล้วเสร็จ 

สิ้นสุดการด าเนินการ แจ้งผู้ร้องและ 
รายงานผลนายกฯ/อ าเภอ/จังหวัด 
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๑๐. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ 

    ด าเนินการตรวจรับลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ติดตามเพ่ือการออกตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ โดยก าหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้  

ช่องทางในการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบตามช่องทาง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทาง
แก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  
ณ เทศบาลต าบลท่าพระ 

ทุกครั้งที่มีผู้มาร้องเรียน ภายใน ๑ วันท าการ  

ทางโทรศัพท์/โทรสาร 
๑. ๐-๔๓๒๖-๒๒๕๐ 
๒. สายด่วนมือถือ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

ทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ 
 
 

ทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ 
 
 

ทาง Line ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ 
 
 

 

๑๑. ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลต าบลท่าพระ 

    ๑) โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข  ๐-๔๓๒๖-๒๒๕๐ 

    ๒) สายด่วนมือถือคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล ณ ศาลากลางชุมชน 

               ๓) สายด่วนมือถือปลัดเทศบาล/หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ณ ศาลากลางชุมชน 

   ๔) เว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าพระ www.thara.go.th 

                     ๕) Face book เทศบาลต าบลท่าพระ 

                    ๖) กลุ่ม Line เทศบาลต าบลท่าพระ/คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ                

http://www.thara.go.th/

