คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรือ่ งรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่

เทศบาลตําบลทาทุงหลวง
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

บทที่ 1
บทนํา
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง
ภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ( Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)
และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แห งชาติ จึ งได จั ด ทํ า คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านการจั ด การเรื่ องรอ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของเทศบาลตํ าบลทาทุง หลวง
เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลทาทุงหลวงใชแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลตําบลทาทุงหลวงมีขั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียของเทศบาลตําบลทาทุงหลวงทราบกระบวนการ
5. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนเรื่องราวเทศบาลตําบลทาทุงหลวง
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกองคกรจัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถิ่น โดยใหศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลทาทุงหลวงอยูภายใตกํากับดูแล
ของศูนยดํารงธรรมอําเภอแมทา และศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําพูน จัดตั้งเพื่อเปนศูนยในการรับเรื่องราว
รองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๔. ขอบเขต
1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป
1.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
1.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ
จากศูนยบริการ
1.3 แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย,
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสหรือรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
1.4 ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของ
ผูขอรับบริการ
1.5 เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ
กรณีขอรองเรียนทั่วไปเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอ
รับบริการตองการทราบและดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหน าสํานักปลั ด หรือหนวยงานผู รับผิดชอบ
เปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน
- กรณี ข อร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข / แจ ง เบาะแส เจ า หน า ที่ ข องเทศบาลตํ า บลทาทุ ง หลวง
จะใหขอมูล กับ ผูขอรับ บริการในเรื่องที่ผู ขอรับบริการต องการทราบและเจาหน าที่ผู รับ ผิดชอบดําเนิน การ
รับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส ใหผูขอรับบริการรอการ
ติ ด ต อกลั บ หรื อสามารถติ ดตามเรื่ องกั บ หนว ยงานที่เกี่ย วของ หากมิไดรับ การติดตอ กลับ จากหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลทาทุงหลวง หมายเลขโทรศัพท
053-574775

2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง
2.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
2.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูรับบริการเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานขอมูลของผูรับบริการ
จากเจาหนาที่รับผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานรองเรียน เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลั ง
เพื่อเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะใหขอมูล
กับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการ
ถือวายุติ
- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตอไปภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร องเรี ย น/ร องทุกข/ แจงเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจางใหผูขอรับ บริการรอการ
ติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่ องกับ หนวยงานที่ เกี่ย วของ หากไมไดรับการติดตอกลั บจากหนวยงานที่
เกี่ยวของภายใน 1-2 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลทาทุงหลวง หมายเลขโทรศัพท
053-574775
5.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุงหลวง 223 หมู 4 ตําบลทาทุงหลวง อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน
6. หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่องปญหา
ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน

คําจํากัดความ
ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย
การจัดการขอรองเรียน
ผูรองเรียน

ชองทางการรับขอรองเรียน
เจาหนาที่
ขอรองเรียน

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน
หมายถึงผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผูรับบริการประกอบดวย
- หนวยงานของรัฐ/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หนวยงานของรั ฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรื อสว นราชการที่
เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และให
หมายความรวมถึงองคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ
และหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และผูปฏิบัติงานประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะ
เป น กรรมการหรื อ ฐานะอื่ น ใด รวมทั้ ง ผู ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง และถู ก สั่ ง ให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
- บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ
- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย
- ผูคากับหนวยงานของรัฐ
- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ
หมายถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน/
หมูบานเขตตําบลทาทุงหลวง
หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง ผานชองทางตางๆโดยมีวัตถุประสงคครอบคลุม
การร อ งเรี ย น/การให ข อ เสนอแนะ/การให ข อ คิ ด เห็ น /การชมเชย/
การรองขอขอมูล
หมายถึง ชองทางตางๆที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน
ติดตอดวยตนเอง รองเรียนทางโทรศัพท/ เว็บไซต/ Facebook
หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
หมายถึง แบงเปนประเภท ๒ ประเภท คือ เชน
- ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไป ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูลการรองเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน
- การรองเรียนเกี่ยวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน

คํารองเรียน

การดําเนินการเรื่องรองเรียน
การจัดการเรื่องรองเรียน

หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขหรือระบบการรับคํารองเรียนเอง
มีแหลงที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญ
ที่เชื่อถือได
หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆ
มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่
หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียน
ที่ไดรับใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน

ชองทางการรองเรียน
๑) ผานทางสํานักปลัดเทศบาล
๒) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๓) รองเรียนผานตู /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๔) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๕) โทรศัพท 053-574775
6) โทรสาร 053-574775 ตอ 604
๗) Email: thatoungluang.223@gmail.com
๘) เว็บไซต www.thatoungluang.go.th
๙) รองเรียนทาง Facebook

บทที่ 3
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1.รองเรียนดวยตนเอง
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

2.รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาลตําบลทาทุงหลวง
3.รองเรียนทางโทรศัพท

ประสานหนอยงานที่รับผิดชอบดําเนิน
ตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน เทศบาล
ตําบลทาทุงหลวง (15 วัน)
ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน
รองทุกขทราบ

ไมยุติเรื่องแจงผูอง
เรียนรองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให
อําเภอแมทาทราบ

4.รองเรียนทาง Facebook

บทที่ 4
ระบบการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๑. บทบาทหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน
มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และเครื อข า ยสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในหนวยงาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.๑ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
๑.2 ประสาน เร งรั ด และกํากับในเจาหนาที่ผูเกี่ย วของ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงาน
๑.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงาน
๑.4 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือไดรับ
มอบหมาย
๒. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
2.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยู ของผูรองเรียนชัดเจน
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน
3) ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ ข องเรื่ อ งที่ ร อ งเรี ย นปรากฏอย า งชั ด เจนว า
มีมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่หรือหนวยงานชัดเจนเพียงพอที่สามารถดําเนินการสืบสวน
หรือสอบสวนได
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
2.2 ขอรองเรียน ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหาย
ตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3 เปน เรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติห นาที่ตางๆ
ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลทาทุงหลวง
2.4 ไมเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
1) คํารองเรียน ที่เขาสูกระบวนยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
2) คํารองเรียนที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนื อจากหลั กเกณฑดังกลาวแลว ใหอยูในดุลพิ นิจของผู บริห ารว าจะรับไวพิจ ารณา
หรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี

บทที่ 5
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
ผูรองเรีย นยื่นเรื่องรองเรียนผานทางช องทางตางๆของเทศบาลตําบลทาทุ งหลวง โดยให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.๑ เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางตางๆ
1.2 เจาหนาที่ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
1.3 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
- กรณีเรื่องยุติ ใหแจงผลใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วัน
- กรณีเรื่องไมยุติ
1) ใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
2) แจงผลหรือดําเนินงานใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วัน
1.4 เจาหนาที่จัดทํารายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนการทุจริตเสนอผูบริหาร
2. การบันทึกเรื่องรองเรียน
2.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงสาเหตุ
2.2 ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงสมุดบันทึกขอรองเรียน
3. การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียน
ทราบภายใน 7 วันทําการ เพื่อดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ
4. การรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
- รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหผูบริหารทราบ
- รายงานเรื่ อ งร อ งเรี ย นหลั ง จากสิ้ น ป งบประมาณ เพื่ อดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ
เรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป

การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ
โดยปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
รองเรียนดวยตนเอง ณ ทต.ทาทุงหลวง
รองเรียนผานเว็บไซต ทต.ทาทุงหลวง
รองเรียนโทรศัพท 053-574775
รองเรียนทาง Facebook

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ
รองเรียนเพื่อประสานหาทาง หมายเหตุ
แกไข
ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน
ภายใน 1-2 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1-2 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1-2 วันทําการ
ทุกวัน
ภายใน 1-2 วันทําการ
ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ภาคผนวก

หนังสือรองเรียนการทุจริตของขาราชการ
วันที่ ................... เดือน ........................................ พ.ศ. ...................................
*หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน............................................................................................
ชื่อผูรอง
เรียน...........................................................................................................................................
นามสกุล.....................................................................................................................................
จังหวัด.................................................
โทรศัพท..............................................
E-mail.................................................................
ขอกลาวหา/ขอรองเรียน
(เรื่อง)......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รายละเอียด : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ป หรือชวงเวลาที่เกิด
เหตุ .......................................................................................................................................................
เหตุการณยอ : ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผูท ี่เกีย่ วของกระทําทุจริต (ถาสามารถระบุได) ......................................................................................
...............................................................................................................................................................
*ผูที่สามารถใหขอมูลเพิ่มเติมได
ชือ่ .....................................................สกุล..................................................................................
หนวยงาน .............................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................
สถานที่ติดตอกลับ : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
** ขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท อีเมล และสถานที่ติดตอกลับ จะถูกเก็บขอมูลเปน
ความลับ

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)

(แบบคํารองเรียน 1)
ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง

วันที่ ...........เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................
เรื่อง .....................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทาทุงหลวง
ขาพเจา .........................................................อายุ .............. ป อยูบา นเลขที่ ................. หมูที่ ............
ตําบล ................................. อําเภอ ............................ จังหวัด ............................ โทรศัพท ..............................
อาชีพ ............................................................................. ตําแหนง .....................................................................
ถือบัตร ..............................................................................เลขที่ ........................................................................
ออกโดย ............................................ วันออกบัตร ..................................... บัตรหมดอายุ ................................
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหเทศบาลตําบลทาทุงหลวงพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรํารองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางเพงและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยขาพเจาขอสงหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก
1) ....................................................................................................... จํานวน ..................... ชุด
2) ....................................................................................................... จํานวน ..................... ชุด
3) ....................................................................................................... จํานวน ..................... ชุด
4) ....................................................................................................... จํานวน ..................... ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .......................................................
(......................................................)
ผูรองทุกข/รองเรียน

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)

(แบบคํารองเรียน 2)

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง
วันที่ ...........เดือน ..................................... พ.ศ. ...........................
เรื่อง .....................................................................................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทาทุงหลวง
ขาพเจา .........................................................อายุ .............. ป อยูบานเลขที่ ................. หมูที่ ............
ถนน .....................................ตําบล ................................. อําเภอ ............................ จังหวัด ............................
โทรศัพท ..............................อาชีพ ............................................... ตําแหนง .....................................................
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหเทศบาลตําบลทาทุงหลวงพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไข
ปญหาในเรื่อง ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยขออาง ..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................... เปนพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวา คํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนจริง และเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจา
ทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดชอบตามกฎหมายได

ลงชื่อ ..................................................... เจาหนาที่ผูรับเรื่อง
(..................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...................
เวลา .......................

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ ...................(เรื่องรองเรียน)/........................

(ตอบขอรองเรียน 1)

สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุงหลวง
223 หมู 4 ตําบลทาทุงหลวง
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

วันที่ ................. เดือน ..................... พ.ศ. ..................................
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เรียน ............................................................
ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลทาทุงหลวง
โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย
( ) ดวยตนเอง
( ) ทางโทรศัพท
( ) อื่นๆ ............................................................................................................................................................
ลงวันที่ ............................. เกี่ยวกับเรื่อง .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................นั้น
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา
( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลทาทุงหลวงและไดรับมอบหมายให
............................................................................................. เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ
( ) เปน เรื่ องที่ อยูในอํ า นาจหนาที่ของเทศบาลตําบลทาทุงหลวง และไดจัดสงเรื่องให
............................................................................................. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
ดํา เนิ น การต อไปแล ว ทั้ งนี้ สามารถติ ดต อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับ หนว ยงานดังกลาวได
อีกทางหนึ่ง
( ) เป น เรื่ องที่ มีก ฎหมายบั ญ ญั ติขั้น ตอนและวิธีก ารปฏิบั ติไว เปน การเฉพาะแลว ตาม
กฎหมาย .......................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักปลัด
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)
โทรศัพท 053-574775

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
ที่ ...................(เรื่องรองเรียน)/........................

(ตอบขอรองเรียน 1)
สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุงหลวง
223 หมู 44 ตําบลทาทุงหลวง
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

วันที่ ................. เดือน ..................... พ.ศ. ..................................
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
เรียน .............................................................................
อางถึง หนังสือ ................................................................................. ลงวันที่ ......................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. .............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
ตามที่เทศบาลตําบลทาทุงหลวง (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียนของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไวความละเอียดแจงแลวนั้น
เทศบาลตําบลทาทุงหลวง ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา .........................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส งมาพรอมนี้
ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใดขอแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สํานักงานปลัด
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)
โทรศัพท 053-574775

ขอแสดงความนับถือ

