คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น
ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่นฉบับนี้
จัดทําขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น
ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น
ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
วัตถุประสงค์
การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ /
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนําไปดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่นจึงต้องกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. เรื่องที่อาจนํามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
1.2 กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
1.5 กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มี
ตัวตนจริง

วิธีการยื่นคําร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคําสุภาพ และมี
(1) วัน เดือน ปี
(2) ชื่อ และทีอ่ ยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ
ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดําเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คําร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง Web site :
http//www.suangmen.com ของอบต.

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รบั พิจารณา
1. คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีม่ ิได้ทําเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง
จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
2. คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีไ่ ม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
3. คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีย่ ื่นพ้นกําหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรูถ้ ึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน
ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทําการ อบต.สูงเม่น หมู่ที่ 6 (แบบฟอร์มร้องทุกข์)
2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์
* นายก อบต. 054 – 547298 ต่อ 15 หรือ 081-1634359
* ปลัด อบต. 054 – 547298 ต่อ 14 หรือ 081-4736447
4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Web Side : http//www.suangmen.com
5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address : obt_suangmen@hotmail.com
6. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าย facebook : อบต. สูงเม่น

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สําหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ตดิ ต่อกลับ
หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็น
การแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

แจ้งมายัง ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ตามที่มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้างต้นว่า " ร้องทุกข์ไปทําไม ร้องไปก็ไม่ได้เรื่อง "
นั้น ผู้ดูแลช่องทางนี้ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงื่อนไขในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน และปฏิบัติตามในการให้ข้อมูลครบถ้วน
แล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มสี ามารถติดต่อได้ เมื่อท่านไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และเมือ่ ตรวจสอบเรื่อง
หรือดําเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ดูแลช่องทางนี้ก็ไม่สามารถจะแจ้งผลการดําเนินการตาม
ข้อร้องเรียนให้ท่านทราบได้
ดังนั้นการดําเนินการตามช่องทาง " ร้องทุกข์ / ร้องเรียน " ผู้รอ้ งต้องปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ด้วย
จัดทําโดย...องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น

แบบฟอร์ มหนังสือร้ องทุกข์ /ร้ องเรี ยนทั่วไป
เขียนที่...........................................................
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. .................
เรื่ อง ..........................................................................................
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลสูงเม่น
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อายุ..................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่........................หมูท่ ี่................ตําบล....................................... อําเภอ.............................
จังหวัด.........................ได้ รับความเดือดร้ อน เนื่องจาก.........................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ดังนัน้ ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................
จึงใคร่ขอร้ องเรี ยน /ร้ องทุกข์มายังองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น เพื่อให้ ดําเนินการช่วยเหลือและแก้ ไข
ปั ญหา ดังนี ้.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
พร้ อมนี ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วย คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน.................ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ าน
จํานวน.................ฉบับ
3. บัญชีรายชื่อผู้ได้ รับความเดือดร้ อน
จํานวน.................ราย
4. เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................ผู้ร้องทุกข์ / ร้ องเรี ยน
(................................................)
ตําแหน่ง......................................................(ถ้ ามี)
หมายเลขโทรศัพท์...............................................

ช่องทางงการร้ องทุกข์ / ร้ องเรี
อ ยน
ร้องทุ
อ กข์ / ร้องเเรียนด้วยตนเอง
ที่ทํากาาร อบต.สูงเม่น หมู่ที่ 6 (แบบบฟอร์มร้อง ทุกข์)

1

2

ร้้องทุกข์ / ร้องงเรียนทางจดหมาย
ที่ อบต.สูงเม่น อ.สูสูงเม่น จ.แพร่ 54130

3

ร้องทุกข์ / ร้อองเรียนทางศูนย์
น บริการประะชาชน ในเบื้อองต้นหมายเลขโทรศัพท์
* นายก อบต. 0554 – 5472998 ต่อ 15 หหรือ 081-1634359
* ปลัด ออบต. 0544 – 5472998 ต่อ 14 หหรือ 081-47736447

4

ร้รองทุกข์ / ร้อองเรียน ผ่าน Web Side
httpp//www.suangmen.com
m

5

ร้รองทุกข์ / ร้อองเรียนผ่าน e-mail addrress

6

obt__suangmen@
@hotmail.com

ร้องทุกข์ / ร้อองเรียนผ่าย faacebook
: อบบต. สูงเม่น

วิธีการยื่นคําร้ องทุกข์์ / ร้ องเรี ยน

ใช้ ถ้ถ้อยคําสุภาพ
า

คําร้ องทุกกข์ / ร้ องเรีรยน
สามาร ถส่งหนังสือ
โดยตรงเจ้จ้ าหน้ าที่ธรการ
รุ

ระบุ วัน เดือน ปี
ที่ร้องเรี ยน
หรือช่
อ องทาง w
web sitte :
www
w.suanngmen.com
แจ้ ง ชื่อ ที่อยูย่
ของผู้ร้องเรี
อ ยน ร้ องทุ
อ กข์

ข้ อเท็จจริ
จ ง หรื อพฤติติการณ์ของเรื่ อองที่ร้องทุกข์ / รองเรี
ร้ ยน
ได้ อย่ยางชัดเจนว่าไดด้ รับ ความเดืออดร้ อย หรื อเสียงหาย
ย
อย่างไไร ต้ องการให้ การ
ก ดําเนินการรอย่างไร หรื อชี ้ช่้ องทาง
แจ้ งเบบาะแสเกี่ยวกับการทุ
บ จริ ตของ เจ้ าหน้ าที่ / หนน่วยงาน
อบตต. ได้ ชดั แจ้ งเพียงพอ ที่สามาารถดําเนินการสืสืบสวน
สอบสวนได้

ระบุ พยาน เอกสาร
พยานนวัตถุ และะพยาน

