คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน
ของศูนยรับเรื่องรองเรียน

องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
อําเภอโพธิ์ชยั จังหวัดรอยเอ็ด
ฃ

คํานํา
ตามพระราชบั ญญัติ ส ภาตํ า บลและองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพิ่มเติ มถึ ง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคํารองเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคล
ใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป
ซึ่งการดําเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค
ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง จึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลดอนโอง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอประชาชน และอํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน โดยไดรวบรวมแนวทางการ
ดําเนินงานและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรียน
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนโองบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชน
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1.ความหมาย
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสําคัญสําหรับสวนราชการหนวยงาน
ตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการนั้นผลงานจะ
เปนสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของสวนราชการ
หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถเปนเครื่องชี้
วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก ยอมมีโอกาส
ถูกตําหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดรับการตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องรอง
ทุกข รองเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและหนวยงานตางๆ แลว
ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหวาง
ประชาชนดว ยกัน เอง ซึ่งองคการบริห ารส วนตํ าบลดอนโอง มีอํานาจหน าที่ต ามพระราชกฤษฎี กาว าด ว ย
หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ดี พ.ศ. 2546 ในกรณี ที่ ส ว นราชการได รั บ คํ าร อ งเรี ย น
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป
เพื่อใหการพิจารณาความหมายของเรื่องรองทุกข รองเรียน ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงแบงแยกพิจารณา
ความหมายของคําวา “เรื่องราวรองทุกข รองเรียน” ไว 2 ประการ คือ
“เรื่องรองทุกข รองเรียนขาราชการ” หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูกรองเรียนเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตน
“เรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชน”หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงคใหไดรับการปลด
เปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอื่น หรือสาธารณชนไดรับความเสียหายและรวมถึง
ความขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชน
2. หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลไดนําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มา
ใช ซึ่งมีสาระสําคัญคือ
2.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ
(1) เปนเรื่องที่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลละเลยตอหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
2.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน
เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลดอนโองแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณ
อักษร รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่สวนราชการอื่นขอใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโองดําเนินการ
แกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ หรือสามารถประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง ดําเนินการตอไปได
3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง

(1) สวนรับเรื่อง ทําหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอเสนอแนะ จัดทําทะเบียนรับ
เรื่องรองทุกข เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
(2) สวนวิเคราะห ติดตาม และประสานงาน ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินเรื่อง
รองทุกข พิจารณาเสนอแนวทางวิธีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน รองทุกขตอผูบริหารและจัดทํารายงานแจงผู
รองเรียนใหทราบเกีย่ วกับผลการปฏิบัติตามคํารองเรียน รองทุกข
(3) ส ว นปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ หรื อ หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ทํ า หน า ที่ ใ ห ค วาม
ชว ยเหลื อเรื่ องสํ าคัญเร งดว นทั้งเรื่องรองเรี ย น ร องทุกขและขอเสนอแนะ โดยการลงปฏิ บัติ ในพื้น ที่ และ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมการปฏิบัติ
(4) สวนประชาสัมพันธ ทําหนาที่ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยบริการรับ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
3.2 การบริหารงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ศู น ย บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนโอง ในรู ป ของ
คณะกรรมการ มีนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนรอง
ประธาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการศูนยประกอบดวยปลัด
องคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวน/ผูอํานวยการกองตางๆ
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนโอง
(1) สวนรับเรื่อง เมื่อสวนรับเรื่องไดรับเรื่อง ไดรับขอรองเรียนจากประชาชนทุกชองทาง
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อรับเรื่องแลวจะดําเนินการ
(1.1) การรับเรื่องทางโทรศัพท หมายเลข 043-501963 จะตอบขอซักถาม บริการ
ขอมูล ใหคําปรึกษา โดยจะดําเนินการในทันที หรือหากเปนเรื่องยุงยาก ซับซอน ตองใชเวลาในการตรวจสอบ
จะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาแลวแตกรณี
(1.2) จัดทําทะเบียนรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ทุกเรื่องและทุกชองทาง รวบรวม
เปนสถิตไิ วใชประโยชนในการวิเคราะหผลการปฏิบัติทุกระยะ
(1.3) รวบรวมเรื่องรองทุกข รองเรียน สงให สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
(1.4) สรางเครือขายการทํางานรวมกับสวนราชการ องคการปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน ประชาชน ผูนําชุมชน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
(1.5) จัดทําทะเบียนอาสาสมัครผูแจงขาว
(1.6) บริหารการประชาสัมพันธ
(1.7) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป
(2) สวนวิเคราะหติดตามและประสานงาน
(2.1) วิเคราะหและประเมินคาเรื่องรองทุกข รองเรียน
(2.2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวน
(2.3) จํ า แนกเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น ส ง ให ส ว นปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ห รื อ แจ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาทางแกไขปญหา
(2.4) เรงรัดติดตามผลการดําเนินงานและแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทราบ

(3) สวนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหนวยเคลื่อนที่เร็ว
(3.1) กรณีเปนเรื่องเรงดวนที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนหรือมี
ผลกระทบตอสังคมสวนรวมหรือพลเมืองดีที่ไดรับผลกระทบจากการชวยเหลือสังคมสวนปฏิบัติการมีหนาที่
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเจาหนาที่ในลักษณะเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจสอบขอเท็จจริงและ
พิจารณาหาทางแกไขโดยทันที
(3.2) รายงานผูบังคับบัญชา
(3.3) สงเรื่องประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
(4) สวนประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ ผลการดํ าเนิ นงานของศูน ยบริ การรับเรื่องรองเรีย นขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนโอง ผานทางสื่อตางๆ ใหทุกภาคสวนรับทราบ
4.แนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอน
โอง
4.1 โครงสรางของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอน
โอง ประกอบดวย 2 งาน
(1) งานอํานวยความเปนธรรมเรื่องราวรองทุกข กลาวโทษและแจงเบาะแสกระทํา
ผิดกฎหมาย
(2) งานอํานวยความเปนธรรมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
4.2 องคประกอบของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอน
โอง
(1) นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง เปนประธาน
(2) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวน/ผูอํานวยการกองตางๆ เปน
กรรมการ
(3) นักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการเลขานุการ
(4) นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนกรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนโอง
(1) การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) กรณีรองทุกข รองเรียน ดวยวาจา
(1.1.1) บั น ทึ ก ข อ มู ล ตามคํ า ร อ ง และให ผู ร อ งลงลายมื อ ชื่ อ ไว เ ป น
หลักฐาน หากผูรองไมยินยอมลงลายมือชื่อ มิใหรับเรื่องทุกข รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบ
พรอมบันทึกเหตุดังกลาวไวในคํารอง เวนแตกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโองเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนหรือประโยชนสาธารณะ จะรับคํารองนั้นไวพิจารณาก็ได

(1.2) กรณีการรองเรียนเปนลายลักษณอักษร ตองมีลักษณะดังนี้
(1.2.1) มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
(1.2.2) ระบุเ รื่ องอันเปน เหตุ ใหร องทุกข รองเรี ยน พร อมขอเท็จจริ ง
พฤติการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
(1.2.3) ใชถอยคําสุภาพ
(1.2.4) มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกขรองเรียนแทนผูอื่น
ตองแนบใบมอบอํานาจดวย
(2) เมื่อศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ไดรับเรื่อง
รองทุกข รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กําหนดโดยทันทีแลวเสนอเรื่องใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาสั่งการโดยทันที
(3) ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องแจงการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบภายใน 7 วัน
ทําการ นับแตวันไดรับเรื่อง โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร อาจเชิญผูรองมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือสง
เปนหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(4) นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโองวินิจฉัยวาเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่ไดรับ
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารส วนตําบล หรือเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการ
ไวเปนการเฉพาะ ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหพิจารณามอบหมาย
ปลั ด องคการบริ ห ารสว นตํ าบล หรื อเจ าหน าที่ผู รั บ ผิด ชอบหรื อคณะกรรมการที่แต งตั้ งขึ้น ไปดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาหากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น ให
จัดสงเรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นดําเนินการตอไปตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานนั้น และแจงผูรองทราบดวย หรือหากเปนเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดรายละเอียด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดําเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ก็ใหแจงผูรองทราบถึงแนวทางการดําเนินการ
ตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กําหนดไว
4.4 วิธีดําเนินการ
(1) การพิจารณารับเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจใชดุลยพินิจสั่งการดวยตนเอง หรือ
มอบหมายปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูพิจารณาวา เรื่องรองทุกข รองเรียนที่ไดรับ เปนเรื่องที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล หรืออยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่น หรือเปนเรื่องที่มี
ระเบียบกฎหมายกําหนดขั้นตอนวิธีการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ซึ่งควรจะดําเนินการตอเรื่องนั้นอยางไร
(1.2) นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโองอาจสงเรื่องรองทุกข รองเรียนที่
ไดรับ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองทุกข รองเรียน ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง ทําหนาที่
ตาม (1.1) ก็ได ถาเห็นวาจําเปนหรือจะเกิดประโยชน
(1.3) แนวทางที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาไมรับเรื่องรองทุกข
รองเรียน ไดแก

(1.3.1) เปนเรื่องที่ไมปรากฏตัวตนผูรอง หรือตรวจสอบตัวตนของผูรอง
ไมได
(1.3.2) เปนเรื่องที่แอบอางชื่อผูอื่นเปนผูรอง โดยผูแอบอางมิไดมีสวน
เกี่ยวของในเรื่องที่รองทุกข รองเรียน
(1.3.3) เรื่องที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห ไมระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดลอมชัดแจง
(1.3.4) เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูที่ศาล หรือศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งเด็ดขาดแลว
(1.3.5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มี
มติเด็ดขาดแลว
(1.3.6) เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับกําหนดรายละเอียดวิธี
ปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว
(1.3.7) เรื่องไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2549
(2) การตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจ ฉัยเรื่ องร องทุก ข รองเรียน (กรณีเ ปน เรื่ องที่อยูใ น
อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง)
(2.1) ใหเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น
ทั้ง พยานเอกสาร พยานบุ คคล และพยานวั ต ถุ รวมถึ งการตรวจสอบสถานที่จ ริ ง ถา จํ าเป น เพื่ อ ให ท ราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องรองทุกข รองเรียน นั้น อยางชัดเจน เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
(2.2) การดํ าเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงควรเปดโอกาสให ผูเกี่ยวของหรื อ
คูกรณี ได รั บ ทราบข อเท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานอย างเพี ย งพอ รวมทั้ งเป ด โอกาสให มี การโต แย งแสดง
พยานหลั กฐานอย างเพีย งพอ กอนที่จ ะมีคําวิ นิ จ ฉัย หรื อสั่ งการเกี่ย วกับ เรื่ องนั้ น โดยเฉพาะเรื่ องที่ต องใช
กระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อมีคําสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะตองถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในสวนที่เกี่ยวของดวย
(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลดอนโอง พิจารณาขอเท็จจริงที่ตรวจสอบได ปรับเขากับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ โดยใหสอดคลองและครบถวนตามประเด็นขอรองทุกข รองเรียน
(2.4) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของนายกองคการบริหารสวน
ตํ า บลควรประกอบด ว ย ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ข อ กฎหมายที่ อ า งอิ ง และข อ พิ จ ารณาพร อ ม
ขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ
(2.5) ใหแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหผูรองทราบ ภายใน
5 วันทําการ นับแตวันที่ไดดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ

4.5 ระยะเวลาดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
(1) เรื่ องที่อยู ในอํานาจหน าที่ของนายกองคการบริ ห ารส ว นตํ าบลดอนโอง ให
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ไดรับเรื่อง (หากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว อาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน
2 ครั้งๆ ละไมเกิน 3 วัน )
(2) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ใหสง
เรื่องนั้นใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่อง (โดยใหหนวยงานนั้น
แจงผลการดําเนินการใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโองทราบดวย เพื่อจะไดแจงผูรองทราบตอไป)
วิธีการยื่นคํารองทุกข / รองเรียน
1. ใชถอยคําสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ป
(2) ชื่อ และที่อยู ของผูรองทุกข / รองเรียน
(3) ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองทุกข / รองเรียน ไดอยางชัดเจน
วาไดรับ ความเดือดรอน หรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร หรือ ชี้ชองทางแจง
เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ / หนวยงานอบต. ไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถ
ดําเนินการ สืบสวน สอบสวน ได
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
2. คํารองทุกข / รองเรียน อาจสงหนังสือโดยตรงเจาหนาที่ธุรการหรือชองทาง Web site :
http//www.donong.go.th E:mail: donong2010@hotmail.com ของอบต.
เรื่องรองทุกข / รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
1. คํารองทุกข / รองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองทุกข /
รองเรียน จริง จะถือวาเปนบัตรสนเทห
2. คํารองทุกข / รองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องที่มีลักษณะเปน
บัตรสนเทห หรือการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนตอไปได
3. คํารองทุกข / รองเรียนที่ยื่นพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหง
การรองเรียน
ชองทางการรองทุกข / รองเรียน
1.รองทุกข / รองเรียนดวยตนเองที่ทําการ องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง หมูที่ 9
2. รองทุกข / รองเรียนทางจดหมาย ที่ องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด 45230
3. รองทุกข / รองเรียนทางศูนยบริการประชาชน ในเบื้องตนหมายเลขโทรศัพท
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง สํานักงานปลัด 043-501963
* นายก อบต. 043-501963 หรือ 098-2659672
* ปลัด อบต. 043-501963 หรือ 097-3013954

4. รองทุกข / รองเรียน ผาน Web Side : http//www.donong.go.th
5. รองทุกข / รองเรียนผาน e-mail address : donong2010@hotmail.com
การรองทุกข / รองเรียน ทางอินเตอรเน็ต
เงื่อนไขในการสงเรื่องรองทุกข / รองเรียน
กรุณาปอนขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู โทรศัพท E-mail จะมีประโยชนสําหรับการติดตอกลับ เพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจงผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่รองเรียนใหทานทราบ ถาหากทานไมประสงคจะ
ใหติดตอกลับ หรือไมตองการทราบผลการตรวจสอบขอรองเรียน ก็ไมจําเปนตองกรอกขอมูลดังกลาวให
ครบถวน แตจะถือวาเปนการแจงเบาะแสใหทราบเทานั้น แจงมายัง ผูรองทุกข / รองเรียน
ตามที่มีผูรองเรียน แจงไปยังชองทาง รองทุกข / รองเรียน ขางตนวา " รองทุกขไปทําไม รองไปก็
ไมไดเรื่อง " นั้น ผูดูแลชองทางนี้ขอเรียนวา ทานไดอานเงื่อนไขในการรองทุกข / รองเรียน และปฏิบัติตามใน
การใหขอมูลครบถวนแลวหรือยัง เชน เบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่มีสามารถติดตอได เมื่อทานไมแจงขอมูลให
ครบถวน และเมื่อตรวจสอบเรื่องหรือดําเนินการใหตามความประสงคของทานผูรองเรียนแลว ผูดูแลชองทางนี้
ก็ไมสามารถจะแจงผลการดําเนินการตามขอรองเรียนใหทานทราบได
ดังนั้นการดําเนินการตามชองทาง " รองทุกข / รองเรียน " ผูรองตองปฏิบัติตามหรือยอมรับตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวดวย

๑ วันทําการ
แจงสวนราชการที่เกีย่ วของตรวจสอบขอเท็จจริง

สวนราชการที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง
และหาสาเหตุที่เกิดเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
กรณีรายแรง
ชอน

กรณีทวั่ ไป

รายงานผลภายใน ๓ วันทําการหาก
ไมแลวเสร็จใหรายงานทุก ๗ วัน

รายงานผลไมเกิน ๑๕ วันทําการ

ตอบขอรองเรียน
(ผูรองเรียนใหที่อยูชัดเจน ติดตอกลับได)

สวนราชการที่เกี่ยวของ อบต.ดอนโอง
รวบรวมขอมูลสรุปรายงานเสนอผูบริหารประจําทุกเดือน

กรณีชับ
ไมสามารถรายงานผลไดภายใน ๑๕
วันทําการใหแจงผูรองเรียนทราบและ
รายงานเปนระยะๆ

