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สาสนจากนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

   เนื่องจากปจจุบันการใหบริการประชาชน 
ในกระบวนงานเกี่ยวกับการขออนุญาต  การอนุมัติ 
ซึ่งอยูภายใตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหลากหลายวิธี 
ขึ้นอยูกับการใหบริการงานนั้นๆ ประชาชนที่ขอรับ 
บริการงานตางๆ จะตองจัดเตรียมและตรวจสอบ 
หลักฐานเอกสารประกอบการยื่นขอรับบริการที่มี 
ความแตกตางกัน บอยครั้งที่ประชาชนที่มาขอรับ 
บริการกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
จะประสบกับปญหาในเรื่องของเอกสารประกอบการยื่น ทําใหตองเสียเวลา เสีย
คาใชจายในการเดินทางโดยไมจําเปน จากปญหาดังกลาว สวนหนึ่งอาจเกิดจาก
ความบกพรองในการประชาสัมพันธวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน เอกสารที่จะตองมี
มาประกอบในการยื่นขอรับบริการตางๆ กับองคการบริหารสวนตําบลหนองปาก
โลง ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธกระบวนงานใหบริการตางๆ ที่ องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลงใหบริการแกประชาชนในพื้นที่   จึงไดจัดทําคูมือการ
บริการประชาชนขึ้นเพื่อประชาสัมพันธและประกาศใหประชาชนทราบในการให
และรับบริการของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง  และ
ตองการความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงการใหบริการสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้เปน
ประโยชนตอประชาชนและผูบริการตอไป 
  

นายไชยศักดิ์   โกสัยวัตร  
                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 

  การจัดเก็บภาษีปาย ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
ขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผูมีหนาที่เสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) พรอม

เอกสารประกอบ  
ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
เอกสารประกอบการพิจารณา  
๑. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่ผานมา (ภ.ป.7) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองคลัง  โทร.034-261-745  

 
  
 

 การใหบริการซอมแซมสาธารณูปโภค เชน ไฟฟาสาธารณะ  ประปา
หมูบาน 

ขั้นตอนการใหบริการ  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบฟอรมแจงตอเจาหนาที่  
ขั้นตอนที่ 2 ผูบริหารทองถิ่นสั่งการ 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการ 5 วัน และรายงานผลใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดที่ อบต.) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองชาง  โทร.034-261-745 

 
 
 
 
 



 
 
 

 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป 
ขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  
ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุง

ทองที่ (ภ.บ.ท.11)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ปผานมา (ภ.บ.ท.11)  

 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนภุมภาพันธของทุกป 
ขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  
ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน คาภาษีโรงเรือน 
(ภ.ร.ด.12)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดินปที่ผานมา (ภ.ร.ด.12) 

 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 
                 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   
 
 

 งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข  

ขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นใบคํารองแจงเรื่องรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่  
ขั้นตอนที่ 2 ผูบริหารทองถิ่นสั่งการตรวจสอบเรื่องรองทุกข  
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวรองทุกขใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

และแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทุกขทราบภายใน 7 วันทําการ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอใบคํารองไดที่ อบต.) 
3. รูปถายประกอบการรองทุกข  (ถามี) 
 

 กระบวนการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 

ขั้นตอนการใหบริการ  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบฟอรมขอสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภคตอเจาหนาที่  
ขั้นตอนที่ 2 ผูบริหารทองถิ่นสั่งการ 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการ 8 ชั่วโมง และรายงานผลการสนับสนุนน้ํา
อุปโภคบริโภคใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดที่ อบต.) 



การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เมื่อเกิดภัยหนาว ระยะเวลาใหความชวยเหลือ 
ภายใน 4 วัน  
2. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยวาตภัย (ดานที่พักอาศัย) เมื่อเกิดวาตภัย ระยะเวลา
ใหความชวยเหลือภายใน 4 วัน  
3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง เมื่อเกิดภัยแลงหรือเมื่อประชาชนขอรับ
สนับสนุนน้ํา อุปโภค บริโภค ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน ๘ ชั่วโมง  
4. การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เมื่อเกิดภัยอุทกภัยหรือเมื่อมีน้ําทวมขัง
บานเรือน ประชาชนและขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน          
1 วัน 
5. การใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยภัย เมื่อเกิดภัยไฟไหมอาคารบานเรือน สถานที่
ราชการ หรือพื้นที่สวนไรนา  ประชาชนขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือ
ทันทีที่ไดรับแจง  โดยสามารถโทรศัพทแจงเหตุมายังสายดวนที่แนบมากับทายคูมือเลมนี้ 
หรือโทรแจง โทร. 086-300-3442หรือโทรแจงมา ณ ที่ทําการ อบต.หนองปากโลง  
โทร. 034-261-745 ในวันและเวลาราชการ 
ขั้นตอนการใหบริการ  
ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาที่รับแจงเหตุสาธารณภัยเขาสํารวจพื้นที่และใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพรอมรายงานผูบังคับบัญชาทราบ  
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
ขั้นตอนที่ ๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเพื่อใหความชวยเหลือ เอกสาร
ประกอบ 
 1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอใบคํารองไดที่ อบต.) 
3. รูปถายสถานที่ประสบภัย (ถามี) 

 

 
 
 

 การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทย 
ซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลาเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลง 
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่อบต.หนองปากโลง 
    โดยมีหลักฐานที่ตองนํามา ดังนี้ 

3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปน 
โรคเอดสจริง 

3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสาเนา) 
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสาเนา) 

4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง  จะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุ และคนพิการดวย สามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
6. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว ยายภูมิลาเนา (ยายชื่อในทะเบียน
บาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลาเนาเขาไปอยู
ใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) 
ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลาเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนาเทานั้น 
7. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่
เสียชีวิตตองแจงให อบต.หนองปากโลง ทราบภายใน 3วัน 
 

 
 
 
 



 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผูพิการ  ในป พ.ศ. 2562 
ขั้นตอนการใหบริการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใหผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอนรวมทั้ง
คนพิการที่ยายภูมิลําเนาเขามาใหมกอนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน   ยื่นขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือในกรณีผูสูงอายุไมสามารถมายื่นขอ
ลงทะเบียนดวยตนเองไดหรือในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม       
คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือ   
ผูอนุบาลแลวแตกรณีเปนผูยื่นคําขอแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในองคการบริหาร    
สวนตําบลหนองปากโลง ** **  
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่เสนอแบบคํารองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการจะตองนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ดังนี้ 
(1) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(2) ทะเบียนบาน 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา  
(4) บัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ กรณีเปนผูยื่นคําขอแทนคนพิการ 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแบบคํารองตอผูบริหารทองถิ่นลงนามอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 5 พนักงานเจาหนาที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูพิการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 การจดทะเบียนพาณิชย 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย (บุคคลธรรมดา)    (10นาที/ราย) 
1. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคํารองตอเจาหนาที่/นายทะเบียน 
2. เจาหนาที่/นายทะเบียนตรวจคํารองขอและเอกสารตาง ๆ 
3. ผูประกอบการรับใบสําคัญทะเบียนพาณิชยและชําระคาธรรมเนียม  
เอกสารประกอบกรณีจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
- สําเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานที่    
1 ฉบับ 
เอกสารประกอบกรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 
- กรอกเอกสารคําขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการจด
ทะเบียนพาณิชย  ไดแก 
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังนี้ 
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. มีเอกสารเพิ่มเติมที่ตองยื่น) 
- สําเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ(ชื่อราน) กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพิ่มเติม) 
กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแหงพาณิชกิจ (วัตถุประสงคของราน)  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพิ่มเติม) 
 



 
 การจดทะเบียนพาณิชย (ตอ) 

กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญ (ที่ตั้งราน) หรือเพิ่มสาขา  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารเพิ่มเติม 
- สําเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ (กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานที่    
1 ฉบับ 
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย 
กรอกเอกสารคําขอ พรอมยื่นเอกสารที่ตองใชในการยกเลิกทะเบียนพาณิชย ไดแก 
- ใบสําคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสําคัญสูญหาย) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ 
 
อัตราคาธรรมเนียม 
1. จดทะเบียนตั้งใหม   จํานวน  50  บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวน  20  บาท 
3. จดทะเบียนยกเลิก   จํานวน  20  บาท 
4. ขอตรวจคนเอกสาร   จํานวน  20  บาท 
5. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย  จํานวน  30  บาท 
6. ขอคัดสําเนาเอกสาร   จํานวน  30  บาท 

 
 
 
 

 
 

 
 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ   

* ตองเปนผูที่เกิดกอน 1 ตุลาคม  2503  หรือผูที่มีบัตรประจําตัวประชาชนไมระบุวัน  
ไมระบุ เดือน  แตระบุป พ.ศ. 2499  จะสามารถขึ้นทะเบียนได 
1. การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุรายใหม  (ระหวางเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน) 
ขั้นตอนการใหบริการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใหผูสูงอายุยื่นขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือใน
กรณีผูสูงอายุไมสามารถมายื่นขอลงทะเบียนดวยตนเองไดอาจมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปากโลง ** **  
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่เสนอแบบคํารองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตองเปนผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปากโลงตามทะเบียน 
(3) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแบบคํารองตอผูบริหารทองถิ่นลงนามอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 5 พนักงานเจาหนาที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา  

ผูสูงอายุจะไดเงินเทาไหร ??  ปจจุบันไดจายแบบขั้นบันได ดังนี้ 

อายุ 60-69 ป จะไดรับ  600  บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ  700  บาท 

อายุ 80-89 ป จะไดรับ  800  บาท อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท 



 
 
 

 การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  

ขั้นตอนการใหบริการ  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบฟอรมแจงตอเจาหนาที่  
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ขั้นตอนที่ 3 ผูบริหารทองถิ่นสั่งการอนุมัติ 
ขั้นตอนที่ 4 ออกบิลชําระคาธรรมเนียม 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาดําเนินการ 5 วัน และรายงานผลใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคํารอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดที่ อบต.) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 โทร.034-261-745 

การรองเรียน/รองทุกข 
 ขั้นตอนการใหบริการ 

 1)ยื่นเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง  
 2)รองเรียน/รองทุกขทางจดหมาย  โดยสงเรื่องรองเรียน/รองทุกขมาที่   องคการ
บริหารสวนตําบลหนองปากโลง 10/4  หมูที่ 3 ตําบลหนองปากโลง  อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครปฐม 73000 
 3) รองเรียน/รองทุกขผาน    : www.nongpaklong.go.th 
 4) ตูรับฟงความคิดเห็น 

 
 

        

 

2. เงื่อนไขการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  1)รายละเอียดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ตองใหไดความชัดเจน  หรือ
เบาะแสพอที่จะนําสืบหาขอเท็จจริงของเรื่อง  เพื่อจะไดดําเนินการตอไป 
  2)ผูรองเรียนตองเปดเผยชื่อ  และระบุสถานที่ หรือเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ 
  3)เรื่องรองเรียน/รองทุกข ตองเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของอบต. เชน 

          3.1รองเรียน รองทุกข กลาวโทษบุคคลหรือ ขาราชการ  นักการเมือง
พฤติกรรมสอไปในทางทุจริตการใชอํานาจหนาที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น  การ
บริหารงานไมโปรงใส ไมมีประสิทธิภาพ 
           3.2 เรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบล เชน 
 -เหตุรําคาญตามพรบ.สาธารณสุข 
 -การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 
 -งานการถายโอนภารกิจดานตางๆ เชน การคุมครองผูบริโภค  การอนุญาตให

ปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 4 ประเภท 
          3.3เรื่องที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

และนโยบายการบริหารหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรมในการรับบริการ 
 

3.การใหความชวยเหลือและขั้นตอนการปฏิบัติ  
 1)ตรวจสอบคํารองเรียนวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเปนไปตามเงื่อนไขการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขหรือไม  โดยพิจารณาจากรายละเอียด  เนื้อหา  ความประสงคของผู
รองที่ไดรับความเดือดรอนและขอความเปนธรรมเปนสําคัญ   
 2) ลงทะเบียนรับเรื่อง โดยจําแนกวามาจากสวนราชการ /หนวยงาน 
หรือองคกรใด และระบุชื่อผูรอง ผูถูกรอง และเรื่องที่รองเรียน  
 3) จัดทําบันทึกเสนอผูบริหาร ผูมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ โดยระบุเงื่อน
เวลา (15-30 วัน ) และการใหความคุมครองตอผูรองเรียน  
 4) ประสานหนวยงานหรือบุคคลผูที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตอไป 
 5) แจงผลการดําเนินการและรายงานผลแกประชาชนผูรองเรียน  

**หากมีขอสงสัยติดตอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
   โทร.034-261-745 



 
 
 
 
        

 
 
 
 

 
 
 


