
คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

ต าบลยางคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

วตัถุประสงค์ 
           การเปิดใหบ้ริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทัว่ไปไดส้ามารถร้อง
ทุกข ์/ ร้องเรียนมายงัหน่วยงานไดโ้ดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทุกๆเร่ืองจะไดม้ีการติดตาม มิให้เกิดความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหา และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัปัญหา ท่ีอาจเกิดจากผูไ้ม่ประสงคดี์ ท่ีตอ้งการก่อกวนระบบงาน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการบริการ อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม จึงตอ้งก าหนด หลกัเกณฑ ์
วิธีการใชบ้ริการอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1.  เร่ืองท่ีอาจน ามาร้องทุกข ์/ ร้องเรียนได ้ ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูร้้องไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย  

อนัเน่ืองมาจากเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามในเร่ืองดงัต่อไปน้ี     
1.1  กระท าการทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
1.2  กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
1.3  ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
1.4  ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้เกินควร 
1.5  กระท าการนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี  หรือขดัหรือไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.  เร่ืองท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ตอ้งเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดห้วงัสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ี
เสียหาย 

ต่อบุคคลอ่ืน 
3.  การใชบ้ริการร้องทุกข/์ร้องเรียน อบต.ตอ้งสามารถติดต่อกลบัไปยงัผูใ้ชบ้ริการไดเ้พื่อยนืยนัว่า มี

ตวัตนจริง 

วธีิการย่ืนค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1.  ใชถ้อ้ยค าสุภาพ  และมี 

  (1)  วนั  เดือน  ปี 
  (2)  ช่ือ  และท่ีอยู ่ ของผูร้้องทุกข ์/ ร้องเรียน 
  (3)  ขอ้เท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ไดอ้ย่างชดัเจนว่าไดรั้บ 
ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ตอ้งการให้แกไ้ข  ด  าเนินการอย่างไร หรือช้ีช่องทางแจง้เบาะแส  



เก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถด าเนินการ  สืบสวน  
สอบสวน  ได ้
  (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวตัถุ  และพยานบุคคล  (ถา้มี) 

2.  ค  าร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  อาจส่งหนงัสือโดยตรงท่ีงานธุรการหรือช่องทางHttp//www.Face 
book.comโทรศพัท ์โทรสาร หรือสายตรงผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

 
เร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพจิารณา 

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

2.  ค  าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลกัฐานเพียงพอ  หรือเป็นเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นบตัร
สนเท่ห์ หรือการช้ีช่องแจง้เบาะแสไม่เพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้

3.  ค  าร้องทุกข ์/ ร้องเรียนท่ียืน่พน้ก  าหนดระยะเวลา  30  วนั นบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
1.ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม หมู่ 18 อ  าเภอยาง

ตลาด จงัหวดักาฬสินธุ(์คลิกเพื่อพิมพแ์บบฟอร์มร้องทุกข)์ 
2. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางจดหมาย ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม หมู่ 18 อ  าเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสินธุ ์46120 
3. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนทางศูนยบ์ริการประชาชน ในเบ้ืองตน้หมายเลขโทรศพัท ์043-840820 

* สายตรงนายก อบต.  087–2533651  หรือ 087 - 9500722 
  * สายตรง ปลดั อบต.   086 - 2342320 

4. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ผา่น Web Side : www.klongkham.go.th 
5. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียนผา่น  e-mail address : admin@klongkham.go.th 
6. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน  Http//www. Face book 
7. ร้องทุกข ์/ ร้องเรียน ทางเวบ็ไซต ์(Webboard) องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 

เง่ือนไขในการส่งเร่ืองร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
กรุณาป้อนขอ้มูลเก่ียวกบั ช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์E-mail  จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลบั เพื่อขอ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจง้ผลการตรวจสอบกรณีของเร่ืองท่ีร้องเรียนใหท่้านทราบ ถา้หากท่านไม่ประสงค์
จะใหติ้ดต่อกลบั หรือไม่ตอ้งการทราบผลการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลดงักล่าวให้
ครบถว้น แต่จะถือว่าเป็นการแจง้เบาะแสใหท้ราบเท่านั้น 
 

http://www.nongsuachang.go.th/images/stories/55/n.pdf
mailto:admin@klongkham.go.th


ค ำร้องทุกข์ / 

ร้องเรียน 

สำมำรถส่งหนังสือ

โดยตรงที่เจ้ำหน้ำที่

ธุรกำร 

หรือช่องทำง  

- Web site ของ

หน่วยงำน 

- Face Book 

- e-mail  ของ

หน่วยงำน 

- สำยตรงผู้บริหำร 

- ศูนย์รับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ส ำนักงำนปลัด อบต. รับเรื่อง

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

แจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร

ภำยใน อบต. 

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์  

 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 

หรือแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้แก่ผู้

ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ทรำบภำยใน 

15 วัน 

แผนผังรอ้งเรยีน 

วิธียืนค ำร้องทุกข ์/ 

ร้องเรียน 

รับแจ้งเรื่องรำว

ร้องทุกข์ 

ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เขียนค ำร้องแจ้งเหตุ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งทกุข ์/ 

รอ้งเรยีน 
ร้องทุกข์ /ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ที่ท ำกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองขำม หมู ่

18 อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธ์ุ  

 

 

 

ร้องทุกข์ / รอ้งเรียน ผ่ำน Web Side : 

www.klongkham.go.th 

ร้องทุกข์ /ร้องเรียนทำงศูนย์บริกำรประชำชน 

ในเบ้ืองต้นหมำยเลขโทรศัพท์  043 - 840820 

* สำยตรงนำยก อบต.  087 – 2533651  หรือ 

087 - 9500722 

 * สำยตรง ปลัด อบต.   086 - 2342320 

 

 

 

 

ร้องทุกข์ / รอ้งเรียนผ่ำน  e-mail address : 

admin@klongkham.go.th 

 ร้องทุกข์ / รอ้งเรียน  Http//www. Face book 

ร้องทุกข์ / รอ้งเรียน ทำงเวบ็ไซต ์(Webboard) 

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองขำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ร้องทุกข์ /ร้องเรียนทำงจดหมำย 

ถึงองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองขำม หมู่ 18 

อ ำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธ์ุ  
 

 

 

mailto:admin@klongkham.go.th

