
คู�มือการร
องทุกข� / ร
องเรียน 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาข
าวเสีย 

ตําบลนาข
าวเสีย  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
 

คู�มือการร
องทุกข� / ร
องเรียน 
วัตถุประสงค� 
           การเป�ดให�บริการร�องทุกข� / ร�องเรียนทางอินเตอร�เน็ต เป�นช�องทางให�บุคคลท่ัวไปได�สามารถร�องทุกข� / 
ร�องเรียนมายังหน�วยงานได�โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบป)ญหา สามารถนําไปดําเนินการได�อย�างรวดเร็ว 
โดยทุกๆเรื่องจะได�มีการติดตาม มิให�เกิดความล�าช�าในการแก�ไขป)ญหา และเพ่ือเป�นการป0องกันป)ญหา ท่ีอาจเกิดจาก                
ผู�ไม�ประสงค�ดี ท่ีต�องการก�อกวนระบบงาน และเพ่ือให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการบริการ อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาข�าวเสียจึงต�องกําหนด  หลักเกณฑ� วิธีการใช�บริการอย�างเคร�งครัด ดังต�อไปนี้ 
หลักเกณฑ�การร
องทุกข� / ร
องเรียน 
                1.  เรื่องท่ีอาจนํามาร�องทุกข� / ร�องเรียนได�  ต�องเป�นเรื่องท่ีผู�ร�องได�รับความเดือดร�อน  หรือเสียหาย   
อันเนื่องมาจากเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานองค�การบริหารส�วนตําบลนาข�าวเสีย  ในเรื่องดังต�อไปนี้     
                                1.1  กระทําการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
                                1.2  กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
                                1.3  ละเลยต�อหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ 
                                1.4  ปฏิบัติหน�าท่ีล�าช�าเกินควร 
                                1.5  กระทําการนอกเหนืออํานาจหน�าท่ี  หรือขัดหรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย 
                2.  เรื่องท่ีร�องทุกข� / ร�องเรียน ต�องเป�นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได�หวังสร�างกระแสหรือสร�างข�าวท่ีเสียหาย     
ต�อบุคคลอ่ืน 
                3.  การใช�บริการร�องทุกข� / ร�องเรียน อบต.ต�องสามารถติดต�อกลับไปยังผู�ใช�บริการได� เพ่ือยืนยันว�า 
มีตัวตนจริง 
 
วิธีการย่ืนคําร
องทุกข� / ร
องเรียน 
                1.  ใช�ถ�อยคําสุภาพ  และมี 
                                (1)  วัน  เดือน  ปC 
                                (2)  ชื่อ  และท่ีอยู�  ของผู�ร�องทุกข� / ร�องเรียน 
                                (3)  ข�อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ�ของเรื่องท่ีร�องทุกข� / ร�องเรียน  ได�อย�างชัดเจนว�าได�รับ 
ความเดือดร�อน  หรือเสียหายอย�างไร  ต�องการให�แก�ไข  ดําเนินการอย�างไร  หรือ ชี้ช�องทางแจ�งเบาะแส  เก่ียวกับการ
ทุจริตของเจ�าหน�าท่ี / หน�วยงานอบต. ได�ชัดแจ�งเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได� 
                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ�ามี) 
                2.  คําร�องทุกข� / ร�องเรียน  อาจส�งหนังสือโดยตรงเจ�าหน�าท่ีธุรการหรือช�องทาง  Web  site  : 
http//www.nakhaosia.go.th ของอบต.  
เรื่องร
องทุกข� / ร
องเรียนท่ีอาจไม�รับพิจารณา 
                 1.  คําร�องทุกข� / ร�องเรียนท่ีมิได�ทําเป�นหนังสือ  หรือไม�ระบุชื่อและท่ีอยู�ของผู�ร�องทุกข� / ร�องเรียน จริง 
จะถือว�าเป�นบัตรสนเท�ห� 
 



               2.  คําร�องทุกข� / ร�องเรียนท่ีไม�ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป�นเรื่องท่ีมีลักษณะ                         
เป�นบัตรสนเท�ห� หรือการชี้ช�องแจ�งเบาะแสไม�เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวน  สอบสวนต�อไปได� 
                3.  คําร�องทุกข� / ร�องเรียนท่ียื่นพ�นกําหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต�วันท่ีรู�หรือควรรู�ถึงเหตุแห�งการ
ร�องเรียน 
 
ช�องทางการร
องทุกข� / ร
องเรียน 
                1.ร�องทุกข� / ร�องเรียนด�วยตนเองท่ีทําการ อบต.นาข�าวเสีย   
                2. ร�องทุกข� / ร�องเรียนทางจดหมาย ท่ี อบต.นาข�าวเสีย ต.นาข�าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 
                3. ร�องทุกข� / ร�องเรียนทางศูนย�บริการประชาชน ในเบ้ืองต�นหมายเลขโทรศัพท� 
   * นายก อบต.  075-573158 หรือ 08-9970-1338 
   * ปลัด อบต.   075-573158 หรือ 08-1607-5978 
                4. ร�องทุกข� / ร�องเรียน ผ�าน  Web Side : http//www.nakhaosia.go.th 
                5. ร�องทุกข� / ร�องเรียนผ�าน  e-mail address : 6920805@dla.go.th 
  
การร
องทุกข� / ร
องเรียน ทางอินเตอร�เน็ต  
เง่ือนไขในการส�งเรื่องร
องทุกข� / ร
องเรียน 
              กรุณาป0อนข�อมูลเก่ียวกับ ชื่อ ท่ีอยู� โทรศัพท� E-mail  จะมีประโยชน�สําหรับการติดต�อกลับ เพ่ือขอข�อมูล
เพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจ�งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องท่ีร�องเรียนให�ท�านทราบ ถ�าหากท�านไม�ประสงค�จะให
ติดต�อกลับ 
หรือไม�ต
องการทราบผลการตรวจสอบข
อร
องเรียน ก็ไม�จําเป0นต
องกรอกข
อมูลดังกล�าวให
ครบถ
วน แต�จะถือว�าเป0น
การแจ
งเบาะแสให
ทราบเท�านั้น 
              ถ�าท�านยอมรับเง่ือนไขดังกล�าวข�างต�น ให�คลิกท่ีปุeมส�งเรื่องร�องเรียน ข�างล�างนี้ 
คลิกท่ีนี่เพ่ือแจ
งเรื่องร
องทุกข� / ร
องเรียน 
 
แจ
งมายัง ผู
ร
องทุกข� / ร
องเรียน 
          ตามท่ีมีผู�ร�องเรียน แจ�งไปยังช�องทาง ร�องทุกข� / ร�องเรียน ข�างต�นว�า  " ร�องทุกข�ไปทําไม ร�องไปก็ไม�ได�เรื่อง " 
นั้น ผู�ดูแลช�องทางนี้ขอเรียนว�า ท�านได�อ�านเง่ือนไขในการร�องทุกข� / ร�องเรียน และปฏิบัติตามในการให�ข�อมูลครบถ�วน
แล�วหรือยัง เช�น เบอร�โทรศัพท�หรือท่ีอยู�ท่ีมีสามารถติดต�อได� เม่ือท�านไม�แจ�งข�อมูลให�ครบถ�วน และเม่ือตรวจสอบเรื่อง
หรือดําเนินการให�ตามความประสงค�ของท�านผู�ร�องเรียนแล�ว ผู�ดูแลช�องทางนี้ก็ไม�สามารถจะแจ�งผลการดําเนินการตาม
ข�อร�องเรียนให�ท�านทราบได� 
            ดังนั้นการดําเนินการตามช�องทาง " ร�องทุกข� / ร�องเรียน " ผู�ร�องต�องปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว�ด�วย 
  
 
 
 
 
 
 



 

ผังร�องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธีิการยื
นคาํร้องทุกข/์ร้องเรียน 

ใชถ้อ้ยคาํสุภาพ 

ระบุวนัเดือนปี ที
ร้องเรียน 

แจง้ชื
อ ที
อยู ่
ของผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์

ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ของเรื
องที
ร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ไดรั้บ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายอยา่งไร 
ตอ้งการใหแ้กไ้ขดาํเนินการอยา่งไร หรือชี/
ช่องทางแจง้เบาะแสเกี
ยวกบัการทุจริตของ

เจา้หนา้ที
/หน่วยงาน อบต. ไดช้ดัแจง้
เพียงพอ ที
สามารถดาํเนินการสืบสวน 

สอบสวนได ้

ระบุพยาน เอกสาร                 
พยานวตัถุ และพยานบุคคล 

(ถา้มี) 

คาํร้องทุกข/์ร้องเรียน 
สามารถส่งหนงัสือโดยตรง

เจา้หนา้ที
ธุรการ 

หรือช่องทางเวบ็ไซต ์
http://www.nakhaosia.go.th 

ของ อบต.  



 
 
 

ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ที
ทาํการ อบต.นาขา้วเสีย หมู่ที
 4 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย 

ที
 อบต.นาขา้วเสีย ม.4 ต.นาขา้วเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน 

ในเบื/องตน้หมายเลขโทรศพัท ์

นายก อบต.  075-573158 หรือ 08-9970-1338 

ปลดั อบต. 075-573158 หรือ 08-1607-5978 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเวบ็ไซต์ 

http://www.nakhaosia.go.th 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน E-mail Address 

6920805@dla.go.th 
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