คู่มือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตาบลสามกระทาย
โทร. ๐ - ๓๒๘๒ - ๐๕๔๐
โทรสาร ๐ - ๓๒๘๒ - ๐๕๔๑

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย จัดทำ
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน ผ่ำนส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตอบสนอง
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำรไม่
มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอำนวย
ควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีประสิทธิผลกำรให้บริกำรสม่ำเสมอ ทั้งนี้กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรจำเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและมีมำตรฐำนเดียวกัน

สำนักปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย

สำรบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
ภำคผนวก

หน้ำ
บทนำ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรมี
ประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจ
ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรและมีกำร
ประเมินผลให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสำมกระทำยขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
๑) เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน ในกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ให้มีมำตรฐำนเดียวกัน และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย มีขั้นตอน
กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๓) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔) เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชน ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสำมกระทำย ทรำบถึงขั้นตอนและกระบวนกำร
๕) เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ
๓. ขอบเขต
๑) กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร
๑.๒ ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพื่อเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับ
บริกำร
๑.๓ แยกประเภทงำนตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร เช่น ขออนุมัติ อนุญำต
ร้องเรียน
๑.๔ ดำเนินกำรให้คำปรึกษำตำมประเภทงำนบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้
ขอรับบริกำร
๑.๕ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ดำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ขอรับบริกำร

- กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขอข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำร
ต้องกำรทรำบ เมื่อให้คำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริกำรถือว่ำยุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญำต เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริกำรต้องกำรทรำบ และดำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรต่อไป ภำยใน ๑ – ๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้เป็นผู้
พิจำรณำส่งต่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไปภำยใน ๑ – ๒ วัน
- กรณีขออนุมัติ/ขออนุญำต/ขอร้องเรียน แจ้งเบำะแสให้ผู้ขอรับกำรบริกำร รอกำรติดต่อกลับหรือ
สำมำรถติดตำมเรื่องกับหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย โทร ๐ ๓๒๘๒ ๐๕๔๐
๒) กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒.๑ สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร
๒.๒ ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนข้อมูลของผู้ขอรับ
บริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงำนร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับชั้นพิจำรณำควำมเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษำกฎหมำยจะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ เมื่อให้คำปรึกษำเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริกำรถือว่ำ
ยุติ
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริกำรต้องกำรทรำบและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้และหัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้พิจำรณำ
ส่งต่อให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป ภำยใน ๑ – ๒ วัน
- กรณีขอร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ผู้ขอรับกำรบริกำรรอกำรติดต่อกลับหรือสำมำรถ
ติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อ
กลับที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย โทร ๐ ๓๒๘๒ ๐๕๔๐
๔. สถำนที่ตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำมกระทำย อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐
๕. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องเรียนและ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้คำปรึกษำรับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะ

๖. ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๗. กำรบันทึกข้อร้องเรียน
๗.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรำยละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถำนที่เกิดเหตุ
๗.๒ ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และกำรแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทรำบ
๘.๑ กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนส่วนรำชกำรผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๘.๒ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นกำรร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน จัดทำ
บันทึกข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อสั่งกำร ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ให้
ดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป
๘.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนควำมไม่
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดทำบันทึกข้อควำม เพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังส่วนรำชกำรที่
รับผิดชอบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป
๙. กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน
ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน ๕ วันทำกำร เพื่อสำนักปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป
๑๐. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ
๑๐.๑ ให้รำยงำนและสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหำรทรำบ
๑๐.๒ ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อนำมำวิเครำะห์กำรจัดกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุง
พัฒนำองค์กรต่อไป

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
คาจากัดความ
ผู้รับบริการ หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป
ผู้รับบริกำร ประกอบด้วย - หน่วยงำนของรัฐ/เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ/เอกชน/บุคคล
/นิติบุคคล
หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และให้หมำยควำมรวมถึงองค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับ
ของรัฐและหน่วยงำนใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำง
ชั่วครำวและผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตั้งในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือฐำนะอืน่ ใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงำนอื่นที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ
- ผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ค้ำกับหน่วยงำนของรัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินจำก
ทำงรำชกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
กำรดำเนินกิจกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนในชุมชน
การจัดการข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/กำร
สอบถำมหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียน
หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อยังส่วนรำชกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมกระทำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงโโดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/
กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
หมำยถึง ช่องทำงต่ำงโที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book
เจ้าหน้าที่
หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน
ข้อร้องเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องรำวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำ
ชมเชย สอบถำมหรือร้องขอข้อมูลกำรร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภำพและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
๒) กำรร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
คาร้องเรียน หมำยถึง คำหรือข้อควำมที่ผู้ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มที่ส่วนรำชกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบกำรรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนองหรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมี
นัยสำคัญที่เชื่อถือได้

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงโ
มำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอำนำจหน้ำที่
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรที่ดำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้
ได้รับกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรดำเนินงำน
ช่องทำงกำรร้องเรียน ได้แก่
๑) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนหน้ำ http://www.samkratai.go.th
๒) ร้องเรียนผ่ำนกล่องรับฟังควำมคิดเห็น (จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร)
๔) ยื่นโดยตรง (จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร)
๕) โทรศัพท์ ๐ ๓๒๘๒ ๐๕๔๐
๖) ร้องเรียนทำงเว็บไซต์ Face Book อบต.สำมกระทำย

บทที่ ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๒.ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์
www.samkratai.go.th

ประสำนงำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรไปยัง
สำนักปลัด อบต.สำมกระทำย (๗
วัน)
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓.ร้องเรียนทำงโทรศัพท์
๐ ๓๒๘๒๐ ๕๔๐
๔.ร้องเรียนทำงกล่องรับเรื่องร้องเรียน
๔.ร้องเรียนทำงเฟสบุ๊ค (Face Book)
อบต.สำมกระทำย

www.faceboo ไม่ยุติ

ยุติ
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทรำบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทรำบ

ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

สิ้นสุดกำรดำเนินกำรรำยงำนผล
ให้ผู้บริหำรทรำบ

ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง

บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑) จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบ
๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
๓) แจ้งผู้รับผิดชอบตำมคำสั่งของส่วนรำชกำรทรำบ เพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนงำน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำงโ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตำมที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด
อบต.สำมกระทำย
ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ อบต.สำมกระทำย
www.samkratai.go.th
ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ ๐ ๓๒๘๒ ๐๕๔๐
ร้องเรียนทำง
www.facebook.com/อบต.สำมกระทำย

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง
ทุกครั้งที่มี
ผู้ร้องเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียน
เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ภำยใน ๑ – ๒ วันทำกำร

-

ทุกวัน

ภำยใน ๑ – ๒ วันทำกำร

-

ทุกวัน

ภำยใน ๑ – ๒ วันทำกำร

-

ทุกวัน

ภำยใน ๑ – ๒ วันทำกำร

-

