
 
 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: งำนบริกำรรับแจ้งเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: งานบริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการกิจการบา้นเมืองทีดี่ พ.ศ.2546 
2) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัการเร่ืองราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีววยการจดัการเร่ืองราวรองทกุข์ .พ.ศ..2552 

9.  ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
10. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

11. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] งานบริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทกุข์ 13/09/2558 15:53  
12. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลควร เลขที ่100 หมู่ที ่2 ต าบลควร อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
56140 เบอร์โทรศพัท์/โทรสาร 054-449-088/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
16:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
13. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 



 
 

 

14. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองและบนัทกึ
เสนอ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายก อบต.ควร หรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมาย พิจารณา
สัง่การ 
 

30 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

คณะท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าท่ี 
ด าเนินการตามค าสัง่ 
 

15 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลควร 
อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   0 - 
 

15. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 50 นาที 
 
16. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
รุปภำพประกอบ
กำรร้องทกุข์ (ถ้ำ
มี) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
 



 
 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

17. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
18. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
19. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
20. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 13/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควร 

อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


