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 คำนำ  
  เทศบาลตำบลสารภี มีบทบาทหน้าที ่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม การคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากทุกช่องทางร้องเรียน 

  ในการนี้ เทศบาลตำบลสารภีได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที ่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการ     
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี ซึ่งเทศบาลตำบลสารภี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะนำไปศึกษาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป 
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บทที ่1 
บทนำ 

1. หลกัการและเหตผุล 

  เทศบาลตำบลสารภีมีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมี       
ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลสารภีทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกป้องกัน ปราบปราม และ         
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมาย   
การพัฒนานำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้   
สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่
สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาล
ตำบลสารภี ประกอบด้วย 
1) ทางไปรษณีย์ : สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี เลขท่ี 156 หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
50140 
2) ทางโทรศัพท์ : 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ตอ่ 19 
3) ทางโทรสาร : 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ต่อ 16 
4) ทางเว็บไซต์ : www.saraphi.go.th 
5) ทางโซเชียลมีเดีย Facebook เทศบาลตำบลสารภี 
6) ทางโซเชียลมีเดีย Line Official เทศบาลตำบลสารภี Line ID: @847qarun 
7) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

ในส่วนการปฏิบัต ิงานนั ้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเร ื ่องร ้องเร ียน/ร้องทุกข์ ที ่สอดคล้องกับ              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม หรือแจ้งการดำเนินการ
ให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งอำนาจหน้าที่
ดำเนินการเกี ่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่         
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลสารภีจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพื ่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม           
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาล          
การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกันส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์

  2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี ่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

  2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงาน
ใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากการกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. บทบาทหน้าที่ของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

  3.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย      
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 

  3.3 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่        
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

  3.4 คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  3.5 ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม     
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. การรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 

  4.1 ตู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

  4.2 เว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี www.saraphi.go.th 

  4.3 ทางโทรศัพท์ 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ตอ่ 19 

  4.4 ทางโทรสาร 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ต่อ 16 

  4.5 ทางไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี เลขที่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 50140 

  4.6 ทางโซเชียลมีเดีย Facebook เทศบาลตำบลสารภี 

4.7 ทางโซเชียลมีเดีย Line Official เทศบาลตำบลสารภี Line ID: @847qarun  

4.8 มาด้วยตนเอง  

5. หลกัเกณฑ์ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

  5.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

  5.2 วัน/เดือน/ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

  5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเร ื ่องร้องเรียน/เรื ่องเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่า              
มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอ           
ที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

  5.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) ให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ 
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6. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 
 
 
 
 
 

ผู้ร้อง/แจ้ง
เบาะแส

ยืน่ค ำรอ้งทุกขผ์่ำน 8 ช่องทำง คอื

1. ยืน่ค ำรอ้งดว้ยตนเอง

2. โทรศพัท ์0 5310 3454 , 0 5332 5789 ต่อ 19

3. โทรสำร 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ต่อ 16

4. website : www.saraphi.go.th

5. Facebook : เทศบำลต ำบลสำรภี

6. Line Official : Line ID @847qarun

7. ไปรษณยี ์ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ่50140

8. ตูร้อ้งทุกข/์รอ้งเรยีน

งำนนิตกิำร รบัเรือ่งและเสนอ
ค ำรอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชำ

พจิำรณำสัง่กำร

ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ

จดัท ำบนัทกึเสนอ
วธิแีกไ้ขปัญหำให้

ผูบ้งัคบับญัชำพจิำรณำ
สัง่กำร

ด ำเนินกำร

แกไ้ขปัญหำ/ยตุเิรือ่ง

แจง้ผลกำร
ด ำเนินกำรใหผู้้
รอ้งทรำบภำยใน 

15 วนั

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้

ผูบ้งัคบับญัชำทรำบ
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7. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

7.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

7.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน 

7.3 แจ้งคำสั่งใหผู้้รับผิดชอบตามคำสั่งทราบ 

8. การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากชอ่งทางตา่ง ๆ 

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ ดังนี้ 

 

ชอ่งทาง ความถีใ่นการ
ตรวจสอบชอ่งทาง 

ระยะเวลาดำเนนิการรบัเรือ่ง
รอ้งเรียนเพือ่ประสานหาทางแก้ไข 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนเทศบาลตำบลสารภี 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์และโทรสาร ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

ร้องเรียนทางโซเชียลมีเดีย ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

ร้องเรียนทางตู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ 

9. การบนัทึกขอ้รอ้งเรยีน 

  9.1 กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยวาจา บันทึกข้อมูลตามคำร้องและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อพร้อม
หลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อแต่กรณีมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าสมควรดำเนินการตรวจสอบเพื่อประโยชน์
ของทางราชการหรือเพ่ือความยุติธรรม ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

  9.2 กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) มีชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
   2) ระบุเรื ่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับ    
เรื่องนั้นตามสมควร 
   3) ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
   4) มีลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากเป็นการร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
แนบมาด้วย 
  9.3 เมื่อศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ลงทะเบียนรับเรื่องที่กำหนดไว้โดยทันทีแล้วเสนอ
เรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลสารภีพิจารณาสั่งการทันที 
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  9.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแจ้งผลการดำเนินการ        
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยการแจ้งผลการดำเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อ
รับทราบ หรือแจ้งผลดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
  - กรณีการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล   
แก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี
  - ข้อร้องเรียน ที่ เป็นการร้องเรียนเกี ่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับหรือชำรุด การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจใช้วิธีแจ้งทางโทรศัพท์ 
  - ข้อร้องเรียน ที ่ไม่อยู ่ในอำนาจรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสารภี ให้ดำเนินการประสาน       
แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  - ข ้อร ้องเร ียนที ่ส ่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช ่น กรณีผ ู ้ร ้องเร ียนทำหนังส ือร ้องเร ียน              
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

11. ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้ผู ้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันทำการ และรายงานผล     
ให้ผู้บริหารทราบด้วย 

12. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลสารภีทราบ 
  - รวบรวมและรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

13. มาตรฐานงาน 
  การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/
โทรศัพท์/โทรสาร/Facebook/Line/เว็บไซต์ ให้งานนิติการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื ่องต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเ รียนที่แล้วเสร็จหรือ
รายงานความคืบหน้าให้ทราบภายใน 15 วันทำการ 

14. แบบฟอรม์ 
  -แบบฟอร์มรบัเรื่องเรียนร้องทุกข์ 
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15. จดัทำโดย 
  งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 3454 , 0 5332 5789 ตอ่ 19 
    หมายเลขโทรสาร  0 5310 3454 , 0 5332 5789 ตอ่ 16 
  เว็บไซต์ www.saraphi.go.th 
  Facebook เทศบาลตำบลสารภี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรบัเรื่องรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณรีอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภ ี
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 

เรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน กรณี ……………………………………………………………………………………………………………  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสารภี  
  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ.................ป ี
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที.่.............หมู่ที.่............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศัพท์......................................  

ขอร้องทุกข์ร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลสารภี มีรายละเอียด ดังนี้............................................... ............. 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................. ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................                                                                                                                                                      
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ยื่นคำร้อง 
       (................................................) 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับคำร้อง 
      (....................................................) 

     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ........................เวลา................. .............น. 
ความเหน็ของเจ้าหนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง     ความเหน็หวัหนา้สำนักปลดั 
.............................................................................   ………………………………………………….. 
.............................................................. ...............   ......................................................... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                             ลงชื่อ ................................................. 
       (..........................................................)   (..........................................................) 
 
ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 



แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณีการรอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์ 

 
๑. วันที่ได้รับแจ้ง วันที่....................เดือน......................................พ.ศ...........................เวลา........................น. 
๒. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ที่อยู่ เลขท่ี..............หมู่ที่.............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด..............................                                                                                                                                                 
๓. เรื่องท่ีขอร้องเรียนร้องทุกข์ คือ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ................................................................................................................................................................. ........ 
    ...................................................................................................................... ...................................................    
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    .........................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ...........................................                                                                                                                             

 
     ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์      

                (....................................................) 
     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ...... ..................เวลา..............................น. 
 
ความเหน็เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง 
..................................................................... ........ 
.............................................................. ............... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 
 
 
ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 
 
 

ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

       ความเหน็หวัหนา้สำนกัปลดั 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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



แบบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข์ เทศบาลตำบลสารภ ี
กรณีการรอ้งเรยีนทางเวบ็ไซต ์ตูร้บัฟังความคดิเหน็ และชอ่งทางอืน่ๆ 

๑. วิธีการร้องเรียน     เว็บไซต์     ตู้รับฟังความคิดเห็น    อ่ืนๆ.............................................................                                     
๒. วันที่ได้รับแจ้ง/รับทราบ วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.....................เวลา.........................น. 
3. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ที่อยู่ เลขท่ี..............หมู่ที่.............ตำบล............................อำเภอ............................จังหวัด..............................                                                                                                                                                
4. เรื่องที่ขอร้องเรียนร้องทุกข์ คือ 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    .........................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ............................................   
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    ............................................................................................................................. ............................................ 
    ......................................................................................................................................................... ................ 
    .............................................................................................................. ..........................................................    
 
 

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

     รบัเรือ่งเมือ่วนัที.่...............เดอืน....................................พ.ศ........................เวลา..............................น.  
 
ความเหน็เจา้หนา้ทีผู่ร้บัเรือ่ง 
..................................................................... ........ 
............................................................................. 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 
 
 
ความเหน็/ขอ้สัง่การ ปลดัเทศบาลตำบลสารภี 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 
 
 

ขอ้สั่งการ นายกเทศมนตรตีำบลสารภี 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

       ความเหน็หวัหนา้สำนกัปลดั 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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



แผนที ่: แผนผงับรเิวณทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ....................ปี  
ที่อยู่/บริเวณท่ีได้รับความเดือดร้อน ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่....................ตำบล..................................... 
อำเภอ........................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

ทิศเหนอื 

 
             


