
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการร้องทกุข์ / ร้องเรียน 

เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จงัหวดัมหาสารคาม 

 
วัตถุประสงค ์

การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลท่ัวไปได้สามารถร้องทุกข์ / 
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ท่ีอาจเกิดจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดี ท่ีต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เทศบาลต าบลท่าขอนยางจึงต้องก าหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปน้ี 
 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / รอ้งเรียน 

1.  เรือ่งที่อาจน ามารอ้งทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดอืดร้อน  หรือเสียหาย   
อันเนือ่งมาจากเจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานเทศบาลต าบลท่าขอนยาง  ในเรือ่งดังต่อไปน้ี     

1.1  กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
1.2  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
1.3  ละเลยตอ่หน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
1.4  ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินควร 
1.5  กระท าการนอกเหนอือ านาจหน้าท่ี  หรือขัดหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.  เรือ่งที่รอ้งทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายตอ่
บุคคลอื่น 

3.  การใช้บริการรอ้งทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลตอ้งสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มี
ตัวตนจริง 



วิธีการย่ืนค ารอ้งทุกข์ / ร้องเรียน 
1.  ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และม ี

(1)  วัน  เดือน  ปี 
(2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้รอ้งทุกข์ / ร้องเรียน 
(3)  ข้อเท็จจริง  หรอื  พฤติการณ์ของเรือ่งที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ได้อย่างชัดเจนวา่ได้รบั ความ

เดือดรอ้น  หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ด าเนินการอย่างไร  หรอื ชีช้่องทางแจ้งเบาะแส  เก่ียวกับการ
ทุจริตของเจา้หน้าท่ี / หน่วยงาน ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้ 

(4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 
2.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสอืโดยตรงเจ้าหนา้ท่ีธุรการหรอืชอ่งทาง  Web  site  : 

http://www.thakhonyang.go.th/ ของเทศบาล  
 
เรื่องรอ้งทุกข์ / ร้องเรียนทีอ่าจไม่รบัพิจารณา 
  1.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ  หรอืไม่ระบุชือ่และท่ีอยู่ของผู้รอ้งทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะ
ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห ์

2.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพยีงพอ  หรอืเป็นเรือ่งที่มีลักษณะเปน็บัตรสนเท่ห์ 
หรือการชี้ชอ่งแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนนิการสืบสวน  สอบสวนตอ่ไปได ้

3.  ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนท่ียื่นพ้นก าหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 
 
ช่องทางการรอ้งทุกข์ / รอ้งเรียน 

1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีท าการ เทศบาลต าบลท่าขอนยาง  
2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ี เทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 
3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบือ้งต้นหมายเลขโทรศัพท์ 

* นายกเทศมนตรี    043-749100  
* ปลัดเทศบาล       043-749100  

4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Side : http://www.thakhonyang.go.th/ /ติดต่อเทศบาล /สายตรง
นายกเทศมนตรี 

5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address : thakhonyang.m@gmail.com 
  

http://www.thakhonyang.go.th/


การรอ้งทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต 
 
เง่ือนไขในการส่งเรื่องร้องทกุข์ / รอ้งเรียน 

กรุณาป้อนข้อมลูเก่ียวกับ ชือ่ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมปีระโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรอืเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รอ้งเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลบั 
หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดงักล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็น
การแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 

  
 

ใช้ถ้อยค าสภุาพ 

ระบวุัน เดอืน ปี  
ที่รอ้งเรียน 

แจ้ง ชื่อ ทีอ่ยู่ 
ของผู้ร้องเรียน/ ร้อง

ทุกข์ 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรือ่งที่ร้องเรยีน / ร้องทกุข์ ได้อย่าง
ชัดเจนว่าได้รับความเดือดรอ้นหรือความเสียหายอย่างไร ต้องการ
ให้แก้ไขและด าเนนิการอย่างไร หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของเทศบาล ได้อย่างชัดแจ้ง

เพียงพอ ที่สามารถด าเนนิการสืบสวน สอบสวนได ้

ระบพุยาน หลักฐาน  
พยานบุคคลและพยานวัตถ ุ

(ถ้ามี) 

ค ารอ้งทุกข์ / ร้องเรียน 
สามารถส่งหนังสือ

โดยตรง 

หรอืช่องทาง ผ่าน  Web Side : 
http://www.thakhonyang.go

.th/ 

 

วิธีการยื่นค าร้องทกุข์ / 
ร้องเรียน 

 


