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คู่มือสาหรับประชาชน: เรื่องราวร้ องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: เรื่องราวร้ องทุกข์
1. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:อบต.ท่าจะหลุง
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
4. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.สภาตาบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
5. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
6. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
7. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
8. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน เรื่องราวร้ องทุกข์
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาล.....(ระบุชื่อ)
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมืองพัทยา
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ -
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พ.ร.บ.สภาตาบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการขอรับการรับ
เรื่องราวร้ องทุกข์
2. ให้ ผ้ รู ้ องเรียนแจ้ งเรื่องต่ออบต.
3. อบต.ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดขีดความสามารถของอบต.
4. แจ้ งให้ หน่วยงานที่รับเรื่องร้ องเรียนตรวจสอบเรื่องร้ องเรียนนันๆ
้
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
7. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
12. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การดาเนินการ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขอรับการสนับสนุนน ้า
อุปโภค-บริโภคยื่นเรื่องต่อ
อบต.

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วัน

ประสานหน่วยงานภายนอก 1-3 วัน
4)
กรณีที่เกิดขีดความสามารถ
ของอบต.
การดาเนินการ
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระสบสาธารณภัย 1 วัน
ทราบเพื่อที่จะเข้ า
3)
ดาเนินการช่วยเหลือ/
เยียวยา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
อบต.ท่าจะหลุง

หมายเหตุ

-

อบต.ท่าจะหลุง

อบต.ท่าจะหลุง

-
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13. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชนพร้ อม
สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสาเนา

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

14.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่ มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข
โทรศัพท์ 0-44756-171หรือ ....................-.................. (ระบุช่องทางอื่นๆถ้ ามี)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคาร้ องทัว่ ไป
18. หมายเหตุ
-

