คูมือการรองทุกข / รองเรียน
องคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย
ตําบลนาขาวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
คูมือการรองทุกข / รองเรียน
วัตถุประสงค
การเปดใหบริการรองทุ กข / รองเรี ยนทางอิ นเตอรเน็ ต เปนชองทางใหบุ คคลทั่ วไปไดสามารถรองทุกข /
รองเรียนมายังหนวยงานไดโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบป)ญหา สามารถนําไปดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
โดยทุกๆเรื่องจะไดมีการติดตาม มิใหเกิดความลาชาในการแกไขป)ญหา และเพื่อเปนการป0องกันป)ญหา ที่อาจเกิดจาก
ผูไมประสงคดี ที่ตองการกอกวนระบบงาน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริการ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
องคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสียจึงตองกําหนด หลักเกณฑ วิธีการใชบริการอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
หลักเกณฑการรองทุกข / รองเรียน
1. เรื่องที่อาจนํามารองทุกข / รองเรียนได ตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลนาขาวเสีย ในเรื่องดังตอไปนี้
1.1 กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
1.2 กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
1.3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร
1.5 กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
2. เรื่องที่รองทุกข / รองเรียน ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหาย
ตอบุคคลอื่น
3. การใชบริการรองทุกข / รองเรียน อบต.ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อยืนยันวา
มีตัวตนจริง
วิธีการยื่นคํารองทุกข / รองเรียน
1. ใชถอยคําสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ปC
(2) ชื่อ และที่อยู ของผูรองทุกข / รองเรียน
(3) ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองทุกข / รองเรียน ไดอยางชัดเจนวาไดรับ
ความเดือดรอน หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร หรือ ชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจาหนาที่ / หนวยงานอบต. ไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน สอบสวน ได
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
2. คํารองทุกข / รองเรียน อาจสงหนังสือโดยตรงเจาหนาที่ธุรการหรือชองทาง Web site :
http//www.nakhaosia.go.th ของอบต.
เรื่องรองทุกข / รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
1. คํารองทุกข / รองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองทุกข / รองเรียน จริง
จะถือวาเปนบัตรสนเทห

2.
คํ า รองทุ ก ข / รองเรี ย นที่ ไ มระบุ พ ยานหรื อ หลั ก ฐานเพี ย งพอ
หรื อ เปนเรื่ อ งที่ มี ลั ก ษณะ
เปนบัตรสนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได
3. คํารองทุกข / รองเรียนที่ยื่นพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการ
รองเรียน
ชองทางการรองทุกข / รองเรียน
1.รองทุกข / รองเรียนดวยตนเองที่ทําการ อบต.นาขาวเสีย
2. รองทุกข / รองเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.นาขาวเสีย ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
3. รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท
* นายก อบต. 075-573158 หรือ 08-9970-1338
* ปลัด อบต. 075-573158 หรือ 08-1607-5978
4. รองทุกข / รองเรียน ผาน Web Side : http//www.nakhaosia.go.th
5. รองทุกข / รองเรียนผาน e-mail address : 6920805@dla.go.th
การรองทุกข / รองเรียน ทางอินเตอรเน็ต
เงื่อนไขในการสงเรื่องรองทุกข / รองเรียน
กรุณาป0อนขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท E-mail จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับ เพื่อขอขอมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รองเรียนใหทานทราบ ถาหากทานไมประสงคจะใหติดตอกลับ
หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน ก็ไมจําเป0นตองกรอกขอมูลดังกลาวใหครบถวน แตจะถือวาเป0น
การแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น
ถาทานยอมรับเงื่อนไขดังกลาวขางตน ใหคลิกที่ปุeมสงเรื่องรองเรียน ขางลางนี้
คลิกที่นี่เพื่อแจงเรื่องรองทุกข / รองเรียน
แจงมายัง ผูรองทุกข / รองเรียน
ตามที่มีผูรองเรียน แจงไปยังชองทาง รองทุกข / รองเรียน ขางตนวา " รองทุกขไปทําไม รองไปก็ไมไดเรื่อง "
นั้น ผูดูแลชองทางนี้ขอเรียนวา ทานไดอานเงื่อนไขในการรองทุกข / รองเรียน และปฏิบัติตามในการใหขอมูลครบถวน
แลวหรือยัง เชน เบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่มีสามารถติดตอได เมื่อทานไมแจงขอมูลใหครบถวน และเมื่อตรวจสอบเรื่อง
หรือดําเนินการใหตามความประสงคของทานผูรองเรียนแลว ผูดูแลชองทางนี้ก็ไมสามารถจะแจงผลการดําเนินการตาม
ขอรองเรียนใหทานทราบได
ดังนั้นการดําเนินการตามชองทาง " รองทุกข / รองเรียน " ผูรองตองปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวดวย

ผังรองเรียน

วิธีการยืนคําร้องทุกข์/ร้องเรี ยน

ใช้ถอ้ ยคําสุภาพ

คําร้องทุกข์/ร้องเรี ยน
สามารถส่งหนังสื อโดยตรง
เจ้าหน้าทีธุรการ

ระบุวนั เดือนปี ทีร้องเรี ยน
หรื อช่องทางเว็บไซต์
http://www.nakhaosia.go.th

แจ้งชือ ทีอยู่
ของผูร้ ้องเรี ยน/ร้องทุกข์

ข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ของเรื องทีร้อง
ทุกข์/ร้องเรี ยน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือดร้อนหรื อเสี ยหายอย่างไร
ต้องการให้แก้ไขดําเนินการอย่างไร หรื อชี/
ช่องทางแจ้งเบาะแสเกียวกับการทุจริ ตของ
เจ้าหน้าที/หน่วยงาน อบต. ได้ชดั แจ้ง
เพียงพอ ทีสามารถดําเนินการสื บสวน
สอบสวนได้

ระบุพยาน เอกสาร
พยานวัตถุ และพยานบุคคล
(ถ้ามี)

ของ อบต.

ช่ องทางการร้ องทุกข์ /ร้ องเรียน

1

ร้ องทุกข์ /ร้ องเรียนด้ วยตนเอง
ทีทําการ อบต.นาข้าวเสี ย หมูท่ ี 4

2

ร้ องทุกข์ /ร้ องเรียนทางจดหมาย
ที อบต.นาข้าวเสี ย ม.4 ต.นาข้าวเสี ย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

3

ร้ องทุกข์ /ร้ องเรียนทางศูนย์ บริการประชาชน
ในเบื/องต้นหมายเลขโทรศัพท์
นายก อบต. 075-573158 หรื อ 08-9970-1338
ปลัด อบต. 075-573158 หรื อ 08-1607-5978

4

5

ร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์
http://www.nakhaosia.go.th

ร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ ผ่าน E-mail Address
6920805@dla.go.th

