คู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
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คานา
คู่มือ แนวปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริต และเรื่อง
ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลบ้านโคก ฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป
และข้อร้ องเรี ย นการทุจริ ต ตลอดจนการร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลบ้านโคก ทั้งนี้การจัดการ ข้อร้องเรียน
เรื่องราวร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริ การจาเป็ นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านโคก

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
2
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
จัดทาโดย
แบบฟอร์ม
ภาคผนวก
- ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์/ทางโทรศัพท์
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1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้ เกิดความผาสุ กและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่าเสมอ
2.สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโคก หมู่ 8 ตาบลบ้านโคก อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับ เรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับ
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริต และเรื่องร้องทุกข์ มีขั้นตอน /
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องราวร้องทุกข์ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
5. คาจากัดความ
ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

=
=

การจัดการข้อร้องเรียน =
ผู้ร้องเรียน

=

ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตาบลบ้านโคก
มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียนทั่วไป
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่ มาติดต่อยังศูนย์ดารงธรรมเทศบาล
ตาบลบ้านโคก ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/ข้อร้องเรียนทั่วไป
/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

-2ช่องทางการรับข้อร้องเรียน =
เจ้าหน้าที่
ข้อร้องเรียน

=

ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริหารของ หน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
- การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (รับผิดชอบโดยสานักปลัดเทศบาล)
๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจข้อเท็จจริง

ยุติ

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 4321 6182
4. ร้องเรียนทาง
Face-book / Line

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้ง
ผู้ร้องเรียน
/ร้องทุกข์ทราบ

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลตาบลบ้านโคก

ไม่ยุติแจ้งเรื่อง
ผู้ร้องเรียน
/ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงาน
ผลให้อาเภอ และจังหวัดทราบ

-37. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน
9.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลบ้านโคก เพื่อสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดาเนิน การรั บ หมายเหตุ
ช่องทาง
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 1 วันทาการ

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 4321 6182
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน
ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ทุกวัน
ปัญหา)

ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

9. การบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
3.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
3.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงบนสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
- ข้อร้องเรีย น/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น และการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจ
โทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-4- ข้อร้องเรีย น/ร้ องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในอานาจความรั บผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านโคก ให้ดาเนินการ
ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชันเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ข้อร้องเรียน/ร้ องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่ว ยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสื อร้องเรียนความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อไป
11. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 5 วันทาการ เพื่อเจ้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ทราบต่อไป
12. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานให้นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคกทราบ
- รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจาสัปดาห์ รายงานให้นายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านโคกทราบทุกสัปดาห์
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ในภาพของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
13. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/
จดหมาย/เว็บไซต์/โทรศัพท์/Face Book/Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) ให้ศูนย์ฯ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ง
เรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
15. จัดทาโดย
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านโคก หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านโคก อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
40160
 เบอร์โทรศัพท์ 0 4321 6128
 เบอร์โทรสาร 0 4321 6128
 เว็บไซต์ www.tambolbankok.go.th
14. แบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มใบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

(แบบคาร้อง ๑)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๔0160

วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ………………………………………………………….
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่ .......
ตาบล................................อาเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์....................................
อาชีพ....................................................................ตาแหน่ง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่................................................................ ........................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์
ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านโคก พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... ...............................
..........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่
๑)...........................................................................................จานวน................ชุด
๒)...........................................................................................จานวน................ชุด
๓)...........................................................................................จานวน................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(............................................)

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทางโทรศัพท์)

(แบบคาร้อง ๒)

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๔0160
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................
เรื่อง ……………………………………………………….
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่ .......
ตาบล...................................อาเภอ..................................จังหวัด..............................โทรศัพท์ ...............................
อาชีพ....................................................................ตาแหน่ง...................................................................................ถือ
บัตร.................................................. เลขที่........................................................................................ออกโดย
.................................................วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์
ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อเทศบาลตาบลบ้านโคก พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ......................................................
โดยขออ้าง………………………………….……………………………………………………………………………………………………..เป็น
หลักฐานประกอบ ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้ว ว่าหากเป็นคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดทางกฎหมายได้
(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่.ผู้ รับเรื่องฯ
(.............................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ.............
เวลา..............................

ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ที่ ขก

(ตอบข้อร้องเรียน ๑)

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
๔๒๑๓๐
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน………………………………………………………
ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตาบลบ้านโคก
โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) อื่น
.........................ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ..................เกี่ยวกับเรื่อง.......................................................
........................................................................................................................................................นั้น
เทศบาลตาบลบ้านโคก ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียน
รับเรื่องฯ เลขรับที่.....................ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.........................
และเทศบาลตาบลบ้านโคก ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านโคกและได้มอบหมายให้
.........................................................เบอร์โทรศัพท์..................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลบ้ า นโคก และได้ จั ด ส่ ง เรื่ อ งให้
............................................................เบอร์โทรศัพท์..................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้ว ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้
อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ตามกฎหมาย.................................................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(.............................................)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0 4321 6128

ตัวอย่างแบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ที่ ขก

(ตอบข้อร้องเรียน ๒)

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ๔0160
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ................

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน………………………………………………………
อ้างถึง หนังสือ เทศบาลตาบลบ้านโคก ที่…………………./.....................ลงวันที่...............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑..................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................
๓.................................................................................................................................
ตามที่ เทศบาลตาบลบ้านโคก (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์เทศบาลตาบลบ้านโคก) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของท่าน ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เทศบาลตาบลบ้านโคก ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ประเด็นที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ดังนี้
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม
พยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(..........................................)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโคก
สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0 4321 6128

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบ้านโคก
http://www.tambolbankok.go.th/home/?page_id=53

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
๑.เข้าเว็บไซต์www.tambolbankok.go.th
๒.เลือกเมนูหลัก
๓.เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูร้องเรียน/ร้องทุกข์
4.ทาการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
5.พิมพ์รายละเอียด ข้อความที่ประสงค์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.ช่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยกรอกรายชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๗.กรอกช่องโทรศัพท์
๘.กรอกอีเมลล์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ระบบจะไม่ส่งข้อมูลหรือไม่รับข้อมูล

