
คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน

-รับเรื่องราวรองทุกข 

-รองเรียนการทุจริต

-แจงเบาะแสดานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

องคการบริหารส วนตําบลนาวง

อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง



คํานํา

คูมือการปฏบิัติงานรับเร่ืองราวรองทุกขของ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบรหิารสวนตําบล

นาวงฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเป นจะตองมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทาง ในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

นายธัญธวัฒน อ อนช่ืนจิตร

นายกองคการบริหารส วนตําบลนาวง

วันที่ 3 มกราคม 2561



สารบญั

เรื่อง หนา

หลักการและเหตุผล ๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกของค การบริหารส วนตําบลนาวง ๑

สถานที่ตั้ง ๑

หน าที่ความรับผิดชอบ ๑

วัตถุประสงค ๑

คําจํากัดความ

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / ร องทุกข

๑

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔

การรับและตรวจสอบขอร องเรียนจากช องทางต าง ๆ ๔

การบันทึกข อรองเรียน ๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกล ับผูรองเรียน ๔

ติดตามการแกไขข อร องเรียน ๕

การรายงานผลการจดัการขอรองเรียนของหนวยงาน ๕

มาตรฐานงาน ๕

แบบฟอรม ๕

จัดทําโดย

ภาคผนวก

๕

คําสั่ง ฯ

แบบฟอรมใบรับแจ งเหตุเรื่องราวรองเรียน / ร องทุกข



คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข รองทุกข

แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค การบริหารสวนตําบลนาวง

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว าด วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได 

ก ําหนดแนวทางปฏ ิบ ัต ิราชการ มุงใหเก ิดประโยชนส ุขแกประชาชน โดยย ึดประชาชนเปนศ ูนยกลาง เพื่ อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเก ิดความผาส ุกและความเปนอยูที ด ีของประชาชน เก ิดผลส ัมฤทธิ ตอ

งานบร ิการท ีม ีประส ิทธ ิภาพและเก ดิความคุมคาในการใหบร ิการ ไมม ขีัน้ตอนปฏ ิบ ัต ิงานเก ินความจ ําเปน ม ีการ

ปรับปรุงภารกิจให ทันต อสถานการณ  ประชาชนได รับการอํานวยความสะดวกและได รับการตอบสนองความ

ต องการ และมีการประเมินผลการให บริการอย างสม่ําเสมอ

๒. การจัดตั้งศ ูนยรับเร ื่องราวรองท ุกของคการบริหารสวนตําบลนาวง

เพื่อใหการบริหารระบบราชการเป นไปด วยความถูกต อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา

บ ําบ ัดท ุกข บ ําร ุงส ุข ตลอดจนด ําเน ินการแกไขปญหาความเด ือดรอนของประชาชน ไดอยางม ีประส ิทธ ิภาพ

ดวยความรวดเร ็วประสบผลส ําเร ็จอยางเปนร ูปธรรม อ ีกทัง้เพื่ อเปนศ ูนยร ับแจงเบาะแสการท ุจร ิต หร ือไมไดร ับ

ความเปนธรรมจากการปฏ ิบ ัต ิงานของเจาหนาที่ องคการบร ิหารสวนต ําบลนาวงจ ึงไดจ ัดตั้งศ ูนยร ับเรื ่องราวรอง

ท ุกข ขึ้น ซึง่ในกรณ ีการรองเร ียนที่เกี่ยวก ับบ ุคคล จะม ีการเก ็บร ักษาเรีอ่งราวไวเปนความล ับและปกปดชื่ อผู

ร องเรียนเพ่ือมิให ผู ร องเรียนไดรับผลกระทบและได รับความเดือดร อนจากการรองเรียน

๓. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู ณ สํานักงานองค การบริหารส วนตําบลนาวง ตําบลนาวง อําเภอห วยยอด จังหวัดตรงั

๔. หน าที่ความรับผิดชอบ

เปนศนูยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รบัเร่ือง

ปญหาความต องการและข อเสนอแนะของประชาชน

๕. วัตถุประสงค 

๑. เพือ่ใหการด ําเน ินงานจ ัดการขอรองเร ียน / รองท ุกข ของศ นูยร ับเรื ่องราวรองท ุกของคการ

บริหารสวนตําบลนาวง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป นมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อใหมั่นใจว าไดมีการปฏิบัติตามข อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ เก่ียวกับการจัดการข อ รอง

เรียน/ร องทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

๖. คําจํากัดความ

“ผู รับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป “ผูมีสวนไดเสีย”

หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการดําเนิน

การของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลนาวง
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“การจัดการขอรองเรียน”มคีวามหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรือ่งขอรองเรยีน/รองท ุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเหน็/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอม ูล

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผาน ชอง

ทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคดิเห็น/การ ชมเชย/

การรองขอข อมูล

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/

ร องทุกข เช น ติดตอด วยตนเอง/ติดต อทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book

๗. ระยะเวลาเป ดให บริการ

เปดให บริการวันจันทร  ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

8. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1. ทางไปรษณีย เลขที่ 19 หมูที่ 6 ตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 92210
2. ทางเว็บไซต “รับเรื่องรายรองทุกข แจงขาวการทุจริต แจงเบาะแสยาเสพติด www.navong.go.th”
3. ทาง facebook “ อบต.นาวง”
4. ทางกลองรับเรื่องรองเรียนรองทุกข

9. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแส
2. วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรยีน/แจงเบาะแส
3. ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรับรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ที่ปรากฏอยางชัดเจน วามีมูล
ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจรติของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่จะ
สามารถดําเนินสืบสวน/สอบสวนได
4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
5. ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุขภาพ

10. ขั้นตอนการฏิบัติงาน

1. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลนาวง รับเรื่อง/แจงเบาะแสดานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน 4 ชองทาง

2. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอ และจัดทําหนังสือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ทราบและพิจารณา

4. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ/ตอบขอซักถาม ชี้แจง
ขอเท็จจริง

5. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน
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6. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

7. เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป
วิเคราะหเสนอผูบริหาร
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๑1. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / ร องทุกข  จากช องทางต าง ๆ

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอร องเรียน / ร องทุกข ที่เข ามายังหน วยงานจาก

ช องทาง ต าง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้

ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับข อรองเรียน / รองทุกข 
เพื่อประสานหาทางแกไข

ป ญหา

หมายเหตุ

ร องเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข

องคการบริหารส วนตําบลนาวง

ทุกครั้งที่มีการร องเรียน ภายใน ๑ วันทําการ

ร องเรียนผานเว็บไซต
องคการบริหารส วนตําบลนาวง

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ

ร องเรียนทางโทรศัพท
๐ ๗5-290-274

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ

ร องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ

๑2. การบันทึกข อรองเรียน

๑. กรอกแบบฟอร มบันทึกข อร องเรียน / ร องทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู  หมายเลข โทรศัพท

ติดต อ เรื่องร องเรียน/ร องทุกข และสถานที่เกิดเหตุ

๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอ ร องเรียน /

ร องทุกข

๑3. การประสานหน วยงานเพื่อแกปญหาข อรองเรียน / ร องทุกข  และการแจ งผูร องเรียน / รองทุกข ทราบ

กรณีเป นการขอข อมูลข าวสาร ประสานหน วยงานผู ครอบครองเอกสาร เจ าหน าที่ที่ เกี่ยวของเพื่อให
ขอมูลแกผู ร องขอไดทันที
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๒. ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เป นการรองเรียนเก่ียวกับคณุภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน

ไฟฟาสาธารณะด ับ การจ ัดการขยะม ูลฝอย ต ัดตนไม กลิ นเหม ็นรบกวน เปนตน จ ัดท ําบ ันท ึกขอความ เสนอ

ไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหน วยงานที่เกี่ยวของ โดยเบ้ืองต นอาจโทรศัพท แจ งไปยังหน วยงานที่เกี่ยวของ

๓. ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ใหดํา

เนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหา ต อไป

๔. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทาํหนังสือรองเรียน ความไม

โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หน วยงานที่

รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ งผู ร องเรียนทราบ ต อไป

๑4. การติดตามแกไขปญหาข อรองเรียน

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการเพื่อเจาหนาทีศู่นย ฯ

จะไดแจ งใหผู ร องเรียนทราบ ต อไป

๑5. การรายงานผลการด ําเนนิการใหผูบรหิารทราบ

๑. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองท ุกข ใหผูบร ิหารทราบทุกเดือน

๒. ใหรวบรวมรายงานสรปุขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรงุ พฒันา องคกร

ต อไป

๑6. มาตรฐานงาน

การดําเนินการแก ไขข อร องเรียน / ร องทุกข ให แล วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับ

เร่ืองรองเรียน/รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบรหิารสวนตําบลนาวง ด ําเน นิการตรวจสอบและ

พ ิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท ีเกี่ยวของ ด ําเน ินการแกไขปญหาขอรองเร ียน/รองท ุกขใหแลวเสร ็จภายใน ๑๕

วัน ทําการ

๑7. แบบฟอรม

๑8. จัดทําโดย

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองท ุกข

ศูนยรับเรื่องราวรองทกุของคการบรหิารสวนตําบลนาวง

- หมายเลขโทรศัพท ๐ - ๗529 -0274

- หมายเลขโทรสาร ๐- ๗529- 0653

- เว็บไซต www.navong.go.th



ภาคผนวก



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาวง
ที่ 338/2557

เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลนาวง
.................................................

ดวยปจจุบันเปนที่ประจกัษวา องคกรปกครองสวนทองถิน่มบีทบาทสําคัญในการใหบรกิาร สาธารณะ บรรเทา
ทุกข บํารุงสุข แกประชาชนภายในกรอบอํานาจหนาที่ และโดยที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง เปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีภาระหนาที่รับผิดชอบพ้ืนที่ จํานวน 11 หมูบาน ในเขต ตําบลนาวง ไดเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ
ราชการในสวนที่เกี่ยวของมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อประสิทธิภาพและความสมัฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อาศยัอํานาจตามความใน
มาตรา 69/1 แหงพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.
ศ. 2552 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จัดตั้ง“ศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาวง” ณ หองปฏบิัติงาน สํานัก
งานปลัดองคการบริหารสวนตําบล พรอมจัดวางตูรับเรื่องราวรองทุกข (ตูแดง) ณ หนาอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลนาวง โดยมีผูรับผิดชอบประจําศูนย จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของ
องคการบรหิารสวนตําบลนาวง ดังรายช่ือตอไปนี้

1. นายธัญธวัฒน ออนชื่นจิตร นายกอบต.นาวง ประธานกรรมการ
2. นางกีรภัทร เซงงาย ปลัด อบต.นาวง กรรมการ
3. นางสาวชุลีวลัย สวสัดี หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ หวงจรงิ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
5. นางสุมาลี ออนชื่นจิตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหศูนยรับเรื่องรองทุกข..../
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โดยใหศูนยรับเรื่องรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาวง มีอํานาจหนาที่และวิธีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้

1. รับเรื่องราวขอรองทุกข รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอื่น
ใดจากประชาชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ แลวทําการประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน

2. ในเบ้ืองตนใหถือเปนความลบัของทางราชการ หากเปนบตัรสนเทห ใหพจิารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน

3. ประสานการปฏบิัติใหสวนราชการในสงักัดองคการบรหิารสวนตําบลนาวง ดําเนนิการตามภารกิจที่เกี่ยวของ
และสามารถขอใหบุคคลในสังกัดสวนราชการนั้นใหถอยคําหรือขอมูลเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชนสําหรบัการ
นั้นได

4. กรณีที่อาจเก่ียวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเปนคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะทีส่วน
ราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพจิารณาดําเนนิการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารองบางสวนก็ได ทั้งนี้
หากสวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมใหพิจารณาเปนรายกรณี

5. กรณีทีเ่ก่ียวของกับเจาหนาทีข่องรฐัหรอืหนวยงานอืน่ ใหสงเรือ่งใหหัวหนาสวนราชการหรือเหนอืกวา
สวนราชการตนสงักัดของผูถูกรอง หรอืสงเรื่องใหสวนราชการหรอืหนวยงานที่มอีํานาจหนาทีใ่นการสืบสวนเรื่องรองเรียน
ของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะ

6. ใหพิจารณาดําเนินการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ

6.2 กรณทีีอ่าจมีผลกระทบตอชีวติและความปลอดภยัของผูรอง ใหสรุปสาระสําคญัตามคํารอง
เฉพาะที่สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจไมนําสงเอกสารคํารองตนฉบับ
รวมทั้งหากมีความจําเปนใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหการคุมครองผูรองเปนพเิศษรายกรณี ทัง้น้ี หากมีการ
ประสานขอทราบขอมลูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิใหพิจารณาเปนรายกรณดีวย

7. รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายธัญธวัฒน ออนชื่นจิตร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวง



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาวง
ที่ 339/2557

เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบเรงรัดดําเนินการเรื่องราวรองทุกข
ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

*******************************

เพ่ือใหการอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนไปอยางรวดเร็ว
และถูกตองสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึง
แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบเรงรัดดาํเนนิการเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาวง เพื่อเปนศูนยบริการ
ประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล การรองเรียน/รองทุกข ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภารกิจของหนวยงานที่เก่ียวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตลอดจนเร่ืองอื่น ๆ ที่ประชาชนในทองถ่ินรอง
ขอ

เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในตําบลนาวง อยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลนาวง จึงมีคําสั่งตั้งแตงตั้ง ดังตอไปนี้

1. แตงตั้งให นางสุมาลี ออนชื่นจิตร ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนเจาหนาที่
รับผิดชอบเรงรัดดําเนินการเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

2. แตงตั้งให นางสาวประภาวดี ชูแกว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาธุรการ เปนผูชวยเจาหนาที่
รับผิดชอบเรงรัดดําเนินการเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

มีหนาที่ ดังนี้ ;
1. รับเรื่องรองเรียน และรวบรวม และสงเรื่องใหกับหนวยงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง เพื่อ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
2. ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจงายและเกิดความสะดวกในการกรอก

เอกสาร
3. บันทึก ปรับปรุง ขอมูลตาง ๆ ในเว็บไซต (รองทุกข) เพื่อใหระบบงานขอมูลของจังหวัด มี

ความทันสมัยอยูเสมอ
4. ติดตามความคืบหนาเม่ือไดรับการสอบถามจากประชาชนผูรับบริการ
5. แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ ภายใน 15 วัน

ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคาํสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความ
บกพรองเสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายธัญธวัฒน ออนชื่นจิตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวง


