
คู่มอืการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลต าบลน ้าโสม 

ต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จังหวดัอุดรธานี 

คู่มอืการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

เทศบาลต าบลน า้โสม 
ต.น า้โสม  อ.น า้โสม  จ.อุดรธานี 

วตัถุประสงค์ 

           การเปิดใหบ้ริการร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางใหบุ้คคลทัว่ไปไดส้ามารถร้องทุกข ์/ 
ร้องเรียนมายงัหน่วยงานไดโ้ดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยทุกๆเร่ืองจะไดมี้การติดตาม มิใหเ้กิดความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหา 
ท่ีอาจเกิดจากผูไ้ม่ประสงคดี์ ท่ีตอ้งการก่อกวนระบบงาน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการบริการ 
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลต าบลน ้าโสมจึงตอ้งก าหนด  หลกัเกณฑ ์วธีิการใชบ้ริการอยา่งเคร่งครัด 
ดงัต่อไปน้ี 

หลกัเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

                1.  เร่ืองท่ีอาจน ามาร้องทุกข ์/ ร้องเรียนได้  ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อน   หรือเสียหาย   
อนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานเทศบาลต าบลน ้าโสม  ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี     

                                1.1  กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ  

                                1.2  กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ  

                                1.3  ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 

                                1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินควร 

                                1.5  กระท าการนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี  หรือขดัหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

                2.  เร่ืองท่ีร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดห้วงัสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ี



เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 

                3.  การใชบ้ริการร้องทุกข ์/ ร้องเรียน อบต.ตอ้งสามารถติดต่อกลบัไปยงัผูใ้ชบ้ริการได ้เพื่อยนืยนัวา่ มี
ตวัตนจริง 

 

วธีิการยืน่ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

                1.  ใชถ้อ้ยค าสุภาพ  และมี 

                                (1)  วนั  เดือน  ปี 

                                (2)  ช่ือ  และท่ีอยู ่ ของผูร้้องทุกข ์/ ร้องเรียน  

                                (3)  ขอ้เทจ็จริง  หรือ  พฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ไดรั้บ 
ความเดือดร้อน  หรือเสียหายอยา่งไร  ตอ้งการใหแ้กไ้ขด าเนินการอยา่งไร  หรือ ช้ีช่องทางแจง้เบาะแส  เก่ียวกบั
การทุจริตของเจา้หนา้ท่ี/หน่วยงานเทศบาลต าบลน ้าโสม ไดช้ดัแจง้เพียงพอท่ีสามารถด าเนินเนินการ
สืบสวน  สอบสวน  ได ้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวตัถุ  และพยานบุคคล  (ถา้มี) 

                2.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  อาจส่งหนงัสือโดยตรงเจา้หนา้ท่ีธุรการหรือช่องทาง   Web  site  : 
www.tbnamsom.go.thของเทศบาลต าบลน ้าโสม.  

 

เร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีอ่าจไม่รับพจิารณา  

                 1.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ีมิไดท้  าเป็นหนงัสือ  หรือไม่ระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้องทุกข ์/ ร้องเรียน 
จริง จะถือวา่เป็นบตัรสนเท่ห์ 

                2.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลกัฐานเพียงพอ  หรือเป็นเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นบตัร
สนเท่ห์ หรือการช้ีช่องแจง้เบาะแสไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้

 

                3.  ค าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ียืน่พน้ก าหนดระยะเวลา  30  วนั นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

http://www.tbnamsom.go.th/


ร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

                1.ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีท าการ เทศบาลต าบลน ้าโสม(คลิกเพื่อพิมพแ์บบฟอร์มร้องทุกข)์ 

                2. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ี เทศบาลต าบลน ้าโสม 239 หมู่ 8 เทศบาลต าบลน ้าโสม อ.น ้า
โสม จ.อุดรธานี 

                3. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางศูนยบ์ริการประชาชน ในเบ้ืองตน้หมายเลขโทรศพัท์  
* นายกเทศมนตรีต าบลน ้าโสม   042-146181  หรือ088-3672954 
* ปลดัเทศบาลต าบลน ้าโสม.     042-146181หรือ086-2292039 

                4. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ผา่น  Web Side : www.tbnamsom.go.th 

                5. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนผา่น  e-mail address : Tbnamsom239@gmail.com 

   

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอนิเตอร์เน็ต  

 

เง่ือนไขในการส่งเร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

                                                  กรุณาป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท์ E-mail  จะมีประโยชน์ส าหรับการ
ติดต่อกลบั เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบกรณีของเร่ืองท่ีร้องเรียนใหท้่านทราบ ถา้หาก
ท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลบั หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน กไ็ม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่าน้ัน  

                                                   ถา้ท่านยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ ใหค้ลิกท่ีปุ่มส่งเร่ืองร้องเรียน ขา้งล่างน้ี  

คลกิทีน่ี่เพือ่แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

 

 

แจ้งมายงัผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน  

http://www.nongsuachang.go.th/images/stories/55/n.pdf
http://www.tbnamsom.go.th/
mailto:Tbnamsom239@gmail.com
mailto:Tbnamsom239@gmail.com
http://www.nongsuachang.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=10:2009-07-28-09-05-10&id=3-minister


         ตามท่ีมีผูร้้องเรียน แจง้ไปยงัช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ขา้งตน้วา่  " ร้องทุกขไ์ปท าไม ร้องไปก็ไม่ได้
เร่ือง " นั้น ผูดู้แลช่องทางน้ีขอเรียนวา่ ท่านไดอ่้านเง่ือนไขในการร้องทุกข ์/ ร้องเรียน และปฏิบติัตามในการให้
ขอ้มูลครบถว้นแลว้หรือยงั เช่น เบอร์โทรศพัทห์รือท่ีอยูท่ี่มีสามารถติดต่อได ้เม่ือท่านไม่แจง้ขอ้มูลใหค้รบถว้น 
และเม่ือตรวจสอบเร่ืองหรือด าเนินการใหต้ามความประสงคข์องท่านผูร้้องเรียนแลว้ ผูดู้แลช่องทางน้ีก็ไม่
สามารถจะแจง้ผลการด าเนินการตามขอ้ร้องเรียนใหท้่านทราบได้  

            ดงันั้นการด าเนินการตามช่องทาง " ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน " ผูร้้องตอ้งปฏิบติัตามหรือยอมรับตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวด้ว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ท่ีท้าการเทศบาลต้าบลน้้าโสม 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย 
เทศบาลต้าบลน้้าโสม 239 หมู่8 ต.น้้าโสม อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน 
ในเบื้องต้นทางหมายเลขโทรศัพท์ 042-146181 

นายกเทศมนตรี 088-3672954 
ปลัดเทศบาล 086-2292039 

 

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทาง  Web Side : www.tbnamsom.go.th 

 

http://www.tbnamsom.go.th/


 

 

 

 

 

ผงัร้องเรียน 
 

 

 

ระบุ  วัน เดือน ปี ที่
ร้องเรียน 

แจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์
ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไขด้าเนินการ
อย่างไรหรือ0ช้ีแจงแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานได้ชัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถด้าเนินการสืบสวน สอบสวนได ้

ใช้ถ้อยค้าสุภาพ 
ค้าร้องทุกข/์ร้องเรียนสามารถ
ส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่

ธุรการ 

หรือช่องทางWeb 
Side : www.tbnamsom.go.th 

วิธียื่นค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทาง 
e-mail.address:Tbnasom239@gmail.com 

http://www.tbnamsom.go.th/

