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คำนำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  กำหนดให้
ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรคความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
พิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ
บริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีเกิดขึ้นในท้องที่เทศบาล
ตำบลสำโรงทาบ  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  และอำนวยความสะดวกต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  โดยได้
รวบรวมแนวทางการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงาน  การ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ บรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  และเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน 
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1. ความหมาย 
 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความสำคัญสำหรับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 
เพราะในการบริหารราชการหรือการให้บริการของส่วนราชการนั้น  ผลงานจะเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผ่าน
กระบวนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน หากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย่อมมีโอกาสถูกตำหนิติเตียนจากประชาชนน้อย ซึ่ง
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป เพื่อให้การพิจารณาความหมายของเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบ่งแยกพิจารณาความหมายของคำว่า “เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ไว้ 2 ประการ คือ 
 เรื่องร้องเรียน  หมายถึง  เรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ เป็นผู้ถูกร้องเรียน 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ที่
ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และระเบียบกฎหมาย 
 เรื่องร้องทุกข์  หมายถึง  เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ
หรือเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องทุกข์หรือผู้อ่ืน หรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ให้สามารถติดต่อ
สอบถาม  ขอทราบข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขอความเป็นธรรม  ขอความช่วยเหลือ แจ้งเบาะแสที่
เกี่ยวข้องกับงานของส่วนราชการ  และประสานงานส่งตอเรื่องให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการต่อไป  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ขอบเขต 
 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประกอบด้วยความหมายเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขั้นตอน
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และความรู้ทั่วไป
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง  แนวทาง
ปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และหมายเลขเบอรโ์ทรศัพท์สายด่วน 
4. หลักท่ัวไปในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ในระดับตำบลได้นำแนวทางการดำเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และประก าศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล 
  4.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องเรียน 

 
 



- 2- 
 

   4.1.1 เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  หรืออาจเดือดร้อน  
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
   4.1.2  ความเดือดร้อนหรือเสียหาย  เกิดจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
ละเลยต่อหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  กระทำการ
นอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  กระทำไม่ถูกต้องตามข้ันตอน  หรือวิธีการอันเป็น
สาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น  กระทำการไม่สุจริต  หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  4.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ 
   เป็นเรื่องผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม  และได้มาร้องขอเพ่ือให้เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ  ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร  รวมถึงเรื่องที่ส่วน
ราชการอ่ืนขอให้เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่  หรือสามารถประสานให้
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงดำเนินการต่อไปได้ 
 
5. ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
  5.1 การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   5.1.1 กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจา 
    1) บันทึกข้อมูลตามคำร้อง  และให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หาก
ผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  มิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อม
บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคำร้อง  เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ  เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ  จะรับคำร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
   5.1.2 กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะดังนี้ 
    1) มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง  ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้  เพ่ือป้องกันการ
กลั่นแกล้ง 
    2)  ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริง  พฤติการณ์
อันเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
    3)  ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
    4)  มีลายมือชื่อของผู้ร้อง  ถ้าเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนต้องแนบ
ใบมอบอำนาจด้วย 
  5.2 เมื่อเทศบาลตำบลตำบลสำโรงทาบ  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะดำเนินการ
ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กำหนดแล้ว  เสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ พิจารณา 
  5.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง  แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบภายใน  7  วัน  
นับแต่วันได้รับเรื่อง  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  อาจส่งหนังสือให้ผู้รับร้องลงชื่อรับทราบโดยตรงหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน 
  5.4 นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ วินิจฉัยว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ได้รับเป็นเรื่องที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  หรือเป็นเรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียด 
 



-3- 
 
ขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ  ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลสำโรงทาบ  ให้ พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่ รับผิดชอบ  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ  หรือ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา หากเป็นเรื่อง
ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้ส่งเรื่องนั้นไปศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  หรือส่วนราชการ
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นดำเนินการต่อไป  และแจ้งผู้ร้องทราบด้วย  โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามผลการ
แก้ไขปัญหา  หรือหากเป็นเรื่องที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้ประสานไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เห็นว่ามีศักยภาพ  หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือหามาตรการและแนวทางการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันหรือหากเป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดรายละเอียด  ขั้นตอน  วิธีการ  และ
ระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการดำเนินการตามที่ระเบียบ
กฎหมายนั้น ๆ กำหนดไว้ 
 
6. วิธีดำเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  6.1 การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   6.1.1 นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ อาจใช้ดุลยพินิจสั่งการด้วยตนเอง  หรือ
มอบหมายปลัดเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  เป็นผู้พิจารณาว่า เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ได้รับเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี  หรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน  หรือเป็นเรื่องที่มีระเบียบ
กฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะ  ซึ่งควรจะดำเนินการเรื่องนั้นอย่างไร 
   6.1.2 แนวทางท่ีนายกเทศมนตรีจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้แก่ 
    1) เป็นเรื่องท่ีไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง  หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ 
    2) เป็นเรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้อง  โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่ร้องเรียนร้องทุกข์ 
    3) เป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดล้อมชัดแจ้ง 
    4) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  มีมติ
เด็ดขาดแล้ว 
    6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว 
  6.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ) 
   6.2 .1  ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย หรือหน่ วยงานที่ รับผิดชอบ  หรือ
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์นั้น  ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ  รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริง  ถ้าจำเป็นเพื่อให้
ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นอย่างชัดเจน  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
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                             6.2.2 การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคู่กรณีได้
รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ  รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
อย่างเพียงพอก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยหรือสั่งการเก่ียวกับเรื่องนั้น  โดยเฉพาะเรื่องท่ีต้องใช้กระบวนการพิจารณา 
ทางปกครองเพ่ือมีคำสั่งทางปกครอง  รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
   6.2.3 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
ทาบ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้  ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  โดยให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   6.2.4 คำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของนายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
ทาบ ควรประกอบด้วย  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  และข้อพิจารณาพร้อม
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
   6.2.5 ให้แจ้งผลเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบภายใน  
7  วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  7.1 เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแก้ไขปัญหาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน  7  วันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
  7.2 เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ให้ส่งเรื่องนั้นไปศูนย์ดำรง
ธรรมอำเภอ  หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  หรือส่วนราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นดำเนินการต่อไป  และแจ้งผู้
ร้องทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันได้รับเรื่อง  หรือหากเป็นเรื่องที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
ให้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เห็นว่ามีศักยภาพหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการ
และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  แนวทางในการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล 
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บทที่ 3 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒.ร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๔.ร้องเรียนทาง Face book 
 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ทต.สำโรงทาบ ทราบ (๑๕ วัน) 

 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่อง 
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล 
ให้อำเภอสำโรงทาบทราบ 

 

ไม่ยุต ิยุต ิ



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-6- 
 

                                            แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน  

 

                                              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

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

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ 

 ข้าพเจ้า ...............................................อายุ .......... ปี   อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่..........................    

ตำบล ............................อำเภอ .................................จังหวดั........................ ...........โทรศพัท์.............................. 

อาชีพ.............................................................ตำแหน่ง......................................................................................... 

ถือบัตร..................................................................เลขที่....................................................................................... 

ออกโดย.......................................วันออกบัตร................................. .....บัตรหมดอายุ...........................................  

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน  เพื่อให้เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือ

แก้ไขปัญหาในเรื่อง .......................................................................................................... ..................................... 

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

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

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

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง  และยินดีรับผิดชอบทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 

 ๑) ................................................................................................... จำนวน ................ ชุ ด 

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

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

 ๔) ................................................................................................... จำนวน ..... ........... ชุด 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

              ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน                                       

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
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                                        แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  

ที่  สร 53301 (เรื่องร้องเรียน)/...................... 
 
 

                                              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

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

  ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลสำโรงทาบ  โดย

ทาง  (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (   ) ด้วยตนเอง  (   ) ทางโทรศัพท์ 

(    ) อื่นๆ............................................................................................................................................................  

ลงวันที่ ................................................ เกี่ยวกับเรื่อง................................................................... ...................... 

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

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว 

ตามทะเบียนรับเรื่อง  เลขรับที่ ............................. ลงวันที่ .................................................................และ

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(   ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ และได้มอบหมาย 

ให้..............................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ 

(   ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ และได้จัดส่งเรื่อง 

ให้.....................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้องดำเนินการ 

ต่อไปแล้วทั้งนี้  ท่านสามารถติดต่อประสานงาน  หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(   ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ตาม

กฎหมาย .......................................................................... ...................... จึงขอให้ท่านดำเนินการตาม

ขึ้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

        

 สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงทาบ 
 อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 32170 

สำนักงานปลัด 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. ๐๔๔ – 569-106 
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แบบแจ้งผลการดำเนินการตอ่เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
ที่  สร 53301(เรื่องร้องเรียน)/...................... 

 
 

                                              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ................. 
เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

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

อ้างถึง  หนังสือ  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ที่ สร. 53301 ............................... ลงวันที่.................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ........................................................................................................................................... 
  ๒. ............................................................................................................................................  
  ๓. ...........................................................................................................................................  

เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น   

  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว  ปรากฎข้อเท็จจริงโดย 
สรุปว่า ...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
......................................................................................................... ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อม
นี้  ทั้งนี้  หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด  ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ)....................................................... 
       (...............................................) 
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