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ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)
ของเทศบาลต าบลศรีสงครามจัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมาตรฐานเดียวกัน 

         
        คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
                  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
                เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 เรื่อง          หน้า 
 ค าน า          ก 
 สารบัญ          ข 
 บทที่ ๑  บทน า         ๑ 
  หลักการและเหตุผล       ๑ 
  วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ      ๑ 
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   ๑ 
  ขอบเขต         ๒ 
   ๑. กรณีร้องเรียนทั่วไป      ๒ 
   ๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ๒ 
  สถานที่ตั้ง        ๓ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ       ๓ 
 บทที่ ๒  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน     ๔ 
  ค าจ ากัดความ        ๔ 
  ช่องทางการร้องเรียน       5 
 บทที่ ๓  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์    6 
 บทที ่๔  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       7 
 ภาคผนวก 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
  ค าสั่งจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
  แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  แบบค าร้องทั่วไป         
   
  
     
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ 

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 
ได้แจ้งว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ ด าเนินงาน (Integrity  Assessment)  และดัชนีวัดความ 
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้จัดท า
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน /ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงครามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลศรีสงครามทราบกระบวนการ 
๕. เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

3. กำรจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเรื่องรำวของเทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้ง
ศูนยด์ ารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร 
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลศรีสงคราม อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของศูนย์ด ารง
ธรรม อ าเภอวังสะพุง และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค ารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
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4. ขอบเขต 
 1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
  1.2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ 
  1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย,      
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
  1.4. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ 
  1.5. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการกรณีข้อร้องเรียน
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการ
ทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าส านักปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่ง
ต่อให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 
 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และ
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 
 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการ รอการ 
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลต าบลศรีสงคราม โทรศัพท์/โทรสาร 
042-039206 

 2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
  2.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
  2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพื่อ 
เสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น พิจารณาความเห็น 
 - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ 
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับ 
บริการถือว่ายุติ 
 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  ภายใน  1-2 วัน 
 - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการ 
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลต าบลศรีสงคราม โทรศัพท์/โทรสาร 
042-039206 

5. สถำนที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่    ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม  หมู่ที ่  3    บ้านโนนสว่าง    ต าบลศรีสงคราม   
อ าเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย 

6. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับ เรื่องปัญหา 
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           บทที่ 2 
       ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับกำรร้องเรียน 
 ค ำจ ำกัดควำม 
ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
  - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  * หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระองค์การมหาชน 
หน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  ** เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและ
ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง   ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก 
   การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านเขตต าบลศรีสงคราม 
 
การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
   ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
ผู้ร้องเรียน   หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาล
   ต าบลศรีสงคราม ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
   ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน    หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง  
   ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/ Line (ศูนย์รับฟังปัญหา) 
เจ้าหน้าที่   หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน   หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 
   - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะค าชมเชย 
   สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของ  
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   หน่วยงาน 
   - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
ค าร้องเรียน   หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
   ทุกข์ หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียด
   อย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้ 
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆมาเพ่ือ
   ทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับ
   การแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 
 ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 2.1 ผ่านทางสานักงานปลัด 
  1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.Srisongkram.go.th 
  2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
  5) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
  6) โทรศัพท์ 042-039206 
  7) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
  8) Email  ของหน่วยงาน  SrisongKram_local@hotmail.com  
  9) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟัง ปัญหา) (เทศบาลต าบลศรีสงคราม) 
  10)ร้องเรียนทาง  Face book  (เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      บทท่ี 3 
                แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
     2. ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซด์ เทศบำลต ำบลศรีสงครำม 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 
     4. ร้องเรียนทำง Facebook 
     5. ร้องเรียนทำง Line  (ศูนย์รับฟังปัญหำ) 
 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ทต.ศรีสงคราม ทราบ  (15วัน)  
  
 ยุติ              ไม่ยุติ 
 
    ยุติเรื่องแจ้งผู้    ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ 
  ร้องเรียนร้องทุกข์                ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
      
 
 
 
           สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้ 
                 อ าเภอวังสะพุงทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      บทที่  4 
     ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน 
 1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน 
 
กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
 

ช่องทำง 
ควำมถี่ในกำร 

ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสำน
หำทำงแก้ไข 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์
ด ารงธรรมเทศบาลต าบลศรี
สงคราม 
 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน  ภายใน 1 – 2 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ เทศบาล
ต าบลศรีสงคราม 
 

ทุกวัน  ภายใน 1 – 2 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
 

ทุกวัน  ภายใน 1 – 2 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook  
 

ทุกวัน  ภายใน 1 – 2 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟัง
ปัญหา) 
 

ทุกวัน  ภายใน 1 – 2 วันท าการ  

 

 
 


