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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวดาเนินการในการปฏิบัติงานการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทั้งนี้ ให้จัดกระบวนการในข้อร้องเรียนการทุจริตจนได้ข้อ
ยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ใน
การร้องเรียนการทุจริต ซึ่งจาเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรียน

๔

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

๔

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอร์ม

๕

จัดทาโดย

6

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบั ติราชการ มุ่ งให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้ นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เพื่อให้การบริห ารระบบราชการเป็ นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พั ฒ นาบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ข ตลอดจนด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น
ความลั บ และปกปิ ดชื่อ ผู้ ร้ องเรีย น เพื่ อมิ ให้ ผู้ ร้อ งเรียนได้รับ ผลกระทบและได้ รับ ความเดือดร้อ นจากการ
ร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู่ งานนิ ติ ก าร กองวิ ช าการและแผนงาน ส านั ก งานเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษาหารือ
ข้อชี้แจง รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มาติดต่อ
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
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๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาร้องเรียน จากส่วนราชการและประชาชน
ทั่วไป
“ผู้มีส่ ว นได้เสี ย ” หมายถึง ผู้ ที่ได้ รับผลกระทบ ทั้ งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นต้น
“การจั ดการข้อร้ องเรี ย น” มีความหมายครอบคลุ มถึงการจัดการในเรื่องข้อ ร้อ งเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูลข่าวสาร
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรั บ ข้ อร้ องเรียน/ร้อ งทุก ข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับ เรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/สื่อออนไลน์ต่างๆ
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
น. งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.chongmek-sao.org

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
(ภายใน ๑๕ วัน)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน
การทุจริตทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน
การทุจริตทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

045 – ๔๔๑๑๑๙
๔. ร้องเรียนทาง Facebook
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องการทุจริต/ ร้องทุกข์ ของประชาชน
๘.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๘.๓ แจ้งผูร้ ับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน ดาเนินการตามแผนงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน การทุจริตของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จากช่องทางต่างๆ
ดังนี้ ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตทีเ่ ข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมี
ข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
www.phibuncity.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
045 – 210741

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ร้องเรียนทาง Face Book
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต /ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา
ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๓ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๓ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ระบุเหตุแห่งการกระทา และสถานที่เกิดเหตุให้ครบถ้วน
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริต ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริต
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุก ข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ทราบ
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

-๕๑๒.๒ ข้อร้องเรียนการทุจริต /ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่กระทาการปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบ ทาให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการกระทาดังกล่าว หรือการกระทาที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของ
เจ้ าพนั กงานเป็ น ต้น ต้องจัดทาบั น ทึกข้อความเสนอไปยังผู้ บริห าร เพื่ อสั่งการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เบื้องต้นอาจประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓ ข้อร้องเรียนการทุจริต /ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิบูลมัง
สาหาร ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความรวดเร็วและถูกต้อง ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่ อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การให้ ท ราบภายใน ๕ วั น ท าการ เพื่ อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหาร
ทราบ ทุกหกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์
การจั ดการข้ อร้ องเรี ย นการทุ จ ริ ต /ร้ องทุ ก ข์ ในภาพรวมของหน่ ว ยงาน เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการแก้ ไข
ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณี
ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารดาเนินการ
ตรวจสอบและพิ จ ารณาส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันทาการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องร้องเรียนการทุจริต /ร้องทุกข์

-6๑๗. จัดทาโดย
ศูน ย์ รับ เรื่ องร้องการทุจริต/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อาเภอพิ บูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร 045 – ๔๔๑๑๑5 และ www.phibuncity.go.th

ภาคผนวก

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้องเรียน 1)

ที่ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
วันที่ ……เดือน………………พ.ศ……………
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
ข้ า พ เจ้ า ……………………………………………………………………อายุ ………ปี อยู่ บ้ าน เลขที่ ……
หมู่ ………ต าบล……………………………อ าเภ อ…………………………..จั ง หวั ด ……………………………….................
โทรศั พ ท์ …………………………..อาชี พ …………………………………………..ต าแหน่ ง ………………………………………บั ต ร
ประชาชน………………………………………เลขที่……………………………………ออกโดย……………………………….วันออก
บั ต ร……………………………..บั ต รหมดอายุ …………………………………….มี ค วามประสงค์ ข อร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์
เพื่ อ ให้ ส านั ก งาน เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร พิ จ ารณ าด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หา
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่
1)…………………………………………………………………………………………………จานวน.........................ชุด
2)………………………………………………………………………………………………...จานวน.........................ชุด
3).............................................................................................................จานวน..........................ชุด
4).............................................................................................................จานวน..........................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………….)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045 – ๔๔๑๑๑๙

แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)

(แบบคาร้องที่ 2)

ที่ สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
วันที่ ……เดือน………………พ.ศ……………
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
ข้ า พ เ จ้ า ………………………………………………………อ า ยุ ………ปี อ า ชี พ ………………………………..
ตาแหน่ง………………………………………..อยู่บ้านเลขที่……………….…หมู่………ชุมชน...............................................
ตาบล……………………………อาเภอ…………………………..จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์………………………….............
มีความประสงค์ขอร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ เพื่ อให้ ส านักงานเทศบาลเมื องพิ บูล มั งสาหาร พิ จารณา
ดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………....................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....................................
โดยขออ้าง…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว หากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(………………………………………….)
วันที่ ……เดือน……………….พ.ศ……………
เวลา………………………….

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045 – ๔๔๑๑๑๙

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ อบ ๕๒๒๐๗ /(เรื่องร้องเรียน)/..............

(ตอบข้อร้องเรียนที่ 1)

สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานีโดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่น..................................................................................................................................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง.............................................................. ....................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่านไว้
แล้วตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่........................................ลงวันที่................................และสานักงานเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหารและได้
มอบหมายให้...................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็ น เรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส านักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและได้
จัดส่งเรื่องให้ ........................................................................................ซึงเป็น หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดา เนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045 – ๔๔๑๑๑๙

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ อบ ๕๒๒๐๗ /(เรื่องร้องเรียน)/..............

(ตอบข้อร้องเรียน 2)

สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ที่ อบ ๕๒๒๐๗ /.................. ลงวันที่...........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ............................................................................................................................. ....................
๒. ................................................................................................................................................
๓..................................................................................................................................................
ตามที่สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่าน ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สานักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 045 – ๔๔๑๑๑5

