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สาสนจากนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลง 

   เนื่องจากปจจุบันการใหบริการประชาชน 
ในกระบวนงานเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติ 
ซึ่งอยูภายใตอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน  
ทองถิ่นมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหลากหลายวิธี 
ขึ้นอยูกับการใหบริการงานนั้นๆ ประชาชนที่ขอรับ 
บริการงานตางๆ จะตองจัดเตรียมและตรวจสอบ 
หลักฐานเอกสารประกอบการย่ืนขอรับบริการที่มี 
ความแตกตางกัน บอยคร้ังที่ประชาชนที่มาขอรับ 
บริการกับองคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลง 
จะประสบกับปญหาในเร่ืองของเอกสารประกอบการย่ืน ทำใหตองเสียเวลา เสีย
คาใชจายในการเดินทางโดยไมจำเปน จากปญหาดังกลาว สวนหนึ่งอาจเกิดจาก
ความบกพรองในการประชาสัมพันธวิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน เอกสารที่จะตองมี
มาประกอบในการย่ืนขอรับบริการตางๆ กับองคการบริหารสวนตำบลหนองปาก
โลง ดังนั้น เพ่ือประชาสัมพันธกระบวนงานใหบริการตางๆ ที่ องคการบริหาร
สวนตำบลหนองปากโลงใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่ จึงไดจัดทำคูมือการ
บริการประชาชนขึ้นเพื่อประชาสัมพันธและประกาศใหประชาชนทราบในการให
และรับบริการของประชาชนตอองคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลง  และ
ตองการความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือปรับปรุงการใหบริการสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด และหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้เปน
ประโยชนตอประชาชนและผูบริการตอไป 
  

    นายไชยศักดิ์   โกสัยวัตร  
                    ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลง 

  การจัดเก็บภาษีปาย  ยื่นแบบตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกป 
ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนท่ี 1 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) พรอม

เอกสารประกอบ  
ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร  
ข้ันตอนท่ี 3 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
เอกสารประกอบการพิจารณา  
๑. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน  
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปท่ีผานมา (ภ.ป.7) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองคลัง  โทร.034-261-745  

 
  
 

 การใหบริการซอมแซมสาธารณูปโภค เชน ไฟฟาสาธารณะ ประปา
หมูบาน 

ข้ันตอนการใหบริการ  

ข้ันตอนท่ี 1 ยื่นแบบฟอรมแจงตอเจาหนาท่ี  
ข้ันตอนท่ี 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการ 
ข้ันตอนท่ี 3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน และรายงานผลใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคำรอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดท่ี อบต.) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองชาง  โทร.034-261-745 

 
 
 
 



 
 
 
 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (ยกเลิกภาษีบำรุงทองท่ี และภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนท่ี 1 ผูเปนเจาของท่ีดินยื่นตรวจสอบรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  
ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร  
ข้ันตอนท่ี 3 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษี  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน  
2. สำเนาโฉนดท่ีดิน 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองคลัง  โทร.034-261-745   

กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 
                 ขององคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลง 
                    

 

 
 

 งานรับแจงเรื่องราวรองทุกข  

ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนท่ี 1 ยื่นใบคำรองแจงเรื่องรองทุกขตอพนักงานเจาหนาท่ี  
ข้ันตอนท่ี 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการตรวจสอบเรื่องรองทุกข  
ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวรองทุกขใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

 และแจงผลการดำเนินงานใหผูรองทุกขทราบภายใน 7 วันทำการ 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคำรอง (ถาไมมีสามารถขอใบคำรองไดท่ี อบต.) 
3. รูปถายประกอบการรองทุกข  (ถามี) 
 
 กระบวนการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 

ข้ันตอนการใหบริการ  

ข้ันตอนท่ี 1 ยื่นแบบฟอรมขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคตอเจาหนาท่ี  
ข้ันตอนท่ี 2 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการ 
ข้ันตอนท่ี 3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ชั่วโมง และรายงานผลการสนับสนนุ 
                น้ำอุปโภคบริโภคใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคำรอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดท่ี อบต.) 
 



การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เม่ือเกิดภัยหนาว ระยะเวลาใหความชวยเหลือ 
ภายใน 4 วัน  
2. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยวาตภัย (ดานท่ีพักอาศัย) เม่ือเกิดวาตภัย ระยะเวลา
ใหความชวยเหลือภายใน 4 วัน  
3. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง เม่ือเกิดภัยแลงหรือเม่ือประชาชนขอรับ
สนับสนุนน้ำ อุปโภค บริโภค ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน ๘ ชั่วโมง  
4. การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เม่ือเกิดภัยอุทกภัยหรือเม่ือมีน้ำทวมขัง
บานเรือน ประชาชนและขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือภายใน          
1 วัน 
5. การใหความชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยภัย เม่ือเกิดภัยไฟไหมอาคารบานเรือน สถานท่ี
ราชการ หรือพ้ืนท่ีสวนไรนา  ประชาชนขอรับการชวยเหลือ ระยะเวลาใหความชวยเหลือ
ทันทีท่ีไดรับแจง  โดยสามารถโทรศัพทแจงเหตุมายังสายดวนท่ีแนบมากับทายคูมือเลมนี้ 
หรือโทรแจง โทร. 086-300-3442หรือโทรแจงมา ณ ท่ีทำการ อบต.หนองปากโลง  
โทร. 034-261-745 ในวันและเวลาราชการ 
ข้ันตอนการใหบริการ  
ข้ันตอนท่ี 1 เจาหนาท่ีรับแจงเหตุสาธารณภัยเขาสำรวจพ้ืนท่ีและใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพรอมรายงานผูบังคับบัญชาทราบ  
ข้ันตอนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
ข้ันตอนท่ี ๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเพ่ือใหความชวยเหลือ เอกสาร
ประกอบ 
 1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
2. ใบคำรอง (ถาไมมีสามารถขอใบคำรองไดท่ี อบต.) 
3. รูปถายสถานท่ีประสบภัย (ถามี) 

 

 
 
 

 การขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ขอแนะนำสำหรับการย่ืนคำรองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทย 
ซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลาเนาอยูในเขตองคการบรหิารสวนตำบลหนองปากโลง 
3. การย่ืนคำรองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส สามารถย่ืนคำรองไดท่ีอบต.หนองปากโลง 
    โดยมีหลักฐานท่ีตองนำมา ดังนี้ 

3.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปน 
โรคเอดสจริง 

3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสาเนา) 
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสาเนา) 

4. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะหดวยตนเอง  จะมอบ
อำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการแทนได 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุ และคนพิการดวย สามารถดำเนินการไดท้ังหมด 
6. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว ยายภูมิลาเนา (ยายชื่อในทะเบียน
บาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ผูปวยเอดสตองดำเนินการยื่นคำรอง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายภูมิลาเนาเขาไปอยู
ใหม (เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายเขาไปอยูใหม) 
ซ่ึงถาผูปวยเอดสไมดำเนินการยื่นคำรองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ียายภูมิลาเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสถึงเดือนท่ียายภูมิลำเนาเทานั้น 
7. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสท่ี
เสียชีวิตตองแจงให อบต.หนองปากโลง ทราบภายใน 3 วัน 
 

 
 
 
 



 กระบวนงานข้ึนทะเบียนผูพิการ   
ข้ันตอนการใหบริการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ใหผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอนรวมท้ัง
คนพิการท่ียายภู มิลำเนาเขามาใหมกอนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน   ยื่นขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือในกรณีผูสูงอายุไมสามารถมายื่นขอ
ลงทะเบียนดวยตนเองไดหรือในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบธรรม       
คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือ   
ผูอนุบาลแลวแตกรณีเปนผูยื่นคำขอแทนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในองคการบริหาร    
สวนตำบลหนองปากโลง ** **  
ข้ันตอนท่ี 2 พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ข้ันตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีเสนอแบบคำรองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการจะตองนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ดังนี้ 
(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(2) ทะเบียนบาน 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา  
(4) บัตรประจำตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ กรณีเปนผูยื่นคำขอแทนคนพิการ 
ข้ันตอนท่ี 4 เสนอแบบคำรองตอผูบริหารทองถ่ินลงนามอนุมัติ  
ข้ันตอนท่ี 5 พนักงานเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูพิการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 การจดทะเบียนพาณิชย 
ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชย (บุคคลธรรมดา)    (10นาที/ราย) 
1. ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำรองตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 
2. เจาหนาท่ี/นายทะเบียนตรวจคำรองขอและเอกสารตาง ๆ 
3. ผูประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชยและชำระคาธรรมเนียม  
เอกสารประกอบกรณีจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ 
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง) ติด
อากรแสตมป 10 บาทพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของ 
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจอยางละ 1 ฉบับ 
- สำเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี (กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานท่ี    
1 ฉบับ 
เอกสารประกอบกรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย 
- กรอกเอกสารคำขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พรอมยื่นเอกสารท่ีตองใชในการจด
ทะเบียนพาณิชย  ไดแก 
- ใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจงความ (กรณีใบสำคัญสูญหาย) 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานอยางละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผูประกอบการพาณิชยไมไดมาจดทะเบียนดวยตนเอง)ติดอากร
แสตมป 10 บาทพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อำนาจและผูรับมอบอำนาจอยางละ 1 ฉบับ 
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังนี้ 
กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. มีเอกสารเพ่ิมเติมท่ีตองยื่น) 
- สำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
กรณีเปล่ียนแปลงช่ือ(ช่ือราน) กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพ่ิมเติม) 
กรณีเปล่ียนแปลงชนิดแหงพาณิชกิจ (วัตถุประสงคของราน)  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไมตองใชเอกสารเพ่ิมเติม) 
 



 
 การจดทะเบียนพาณิชย (ตอ) 
กรณีเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสำนักงานใหญ (ท่ีตั้งราน) หรือเพ่ิมสาขา  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารเพ่ิมเติม 
- สำเนาสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี (กรณีไมใชบานของตนเอง) พรอม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูใหความยินยอมใชสถานท่ี    
1 ฉบับ 
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย 
กรอกเอกสารคำขอ พรอมยื่นเอกสารท่ีตองใชในการยกเลิกทะเบียนพาณิชย 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. จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน  20  บาท 
3. จดทะเบียนยกเลิก   จำนวน  20  บาท 
4. ขอตรวจคนเอกสาร   จำนวน  20  บาท 
5. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย  จำนวน  30  บาท 
6. ขอคัดสำเนาเอกสาร   จำนวน  30  บาท 

 
 
 
 

 
 

 
 กระบวนงานข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ   
* ตองเปนผูท่ีเกิดกอน 1 ตุลาคม 2503 หรือผูท่ีมีบัตรประจำตัวประชาชนไมระบุวัน  
ไมระบุเดือน แตระบุป พ.ศ. 2499 จะสามารถข้ึนทะเบียนได 
1. การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุรายใหม  (ภายในปงบประมาณนั้น ๆ แตไมเกินเดือน
กันยายนของทุกป) 
ข้ันตอนการใหบริการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ใหผูสูงอายุยื่นขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือใน
กรณีผูสูงอายุไมสามารถมายื่นขอลงทะเบียนดวยตนเองไดอาจมอบอำนาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคำขอตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตำบลหนอง
ปากโลง ** **  
ข้ันตอนท่ี 2 พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารความถูกตอง  
ข้ันตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีเสนอแบบคำรองตอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตองเปนผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองปากโลงตามทะเบียน 
(3) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด 
ข้ันตอนท่ี 4 เสนอแบบคำรองตอผูบริหารทองถ่ินลงนามอนุมัต ิ 
ข้ันตอนท่ี 5 พนักงานเจาหนาท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสำเนา 
2. ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา  

ผูสูงอายุจะไดเงินเทาไหร ??  ปจจบุันไดจายแบบข้ันบันได ดังนี้ 

อายุ 60-69 ป จะไดรับ  600  บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ  700  บาท 
อายุ 80-89 ป จะไดรับ  800  บาท อายุ 90 ปข้ึนไป จะไดรับ 1,000 บาท 



 
 

 การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  

ข้ันตอนการใหบริการ  

ข้ันตอนท่ี 1 ยื่นแบบฟอรมแจงตอเจาหนาท่ี  
ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเสนทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ข้ันตอนท่ี 3 ผูบริหารทองถ่ินสั่งการอนุมัติ 
ข้ันตอนท่ี 4 ออกบิลชำระคาธรรมเนียม 
ข้ันตอนท่ี 3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 วัน และรายงานผลใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน 
2. ใบคำรอง (ถาไมมีสามารถขอแบบฟอรมไดท่ี อบต.) 
**หากมีขอสงสัยติดตอกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
 โทร.034-261-745 

การรองเรียน/รองทุกข 
 ข้ันตอนการใหบริการ 

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

 
 

        
 

2. เง่ือนไขการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  1) รายละเอียดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ตองใหไดความชัดเจน  หรือ
เบาะแสพอท่ีจะนำสืบหาขอเท็จจริงของเรื่อง  เพ่ือจะไดดำเนินการตอไป 
  2) ผูรองเรียนตองเปดเผยชื่อ  และระบุสถานท่ี หรือเบอรโทรศัพทเพ่ือติดตอกลับ 
  3) เรื่องรองเรียน/รองทุกข ตองเปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของอบต. เชน 

          3.1 รองเรียน รองทุกข กลาวโทษบุคคลหรือ ขาราชการ  นักการเมือง
พฤตกิรรมสอไปในทางทุจริตการใชอำนาจหนาท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน  การ
บริหารงานไมโปรงใส ไมมีประสิทธิภาพ 
           3.2 เรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

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

ปลูกสรางสิ่งลวงล้ำลำน้ำ 4 ประเภท 
          3.3 เรื่องท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

และนโยบายการบริหารหรือเรื่องท่ีไมไดรับความเปนธรรมในการรับบริการ 
 

3.การใหความชวยเหลือและข้ันตอนการปฏิบัติ  
 1) ตรวจสอบคำรองเรียนวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไรเปนไปตามเง่ือนไขการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขหรือไม  โดยพิจารณาจากรายละเอียด  เนื้อหา  ความประสงคของ       
ผูรองท่ีไดรับความเดือดรอนและขอความเปนธรรมเปนสำคัญ   
 2) ลงทะเบียนรบัเรื่อง โดยจำแนกวามาจากสวนราชการ /หนวยงาน หรือองคกรใด 
และระบุชื่อผูรอง ผูถูกรอง และเรื่องท่ีรองเรียน  
 3) จัดทำบันทึกเสนอผูบริหาร ผูมีอานาจวินิจฉัยสั่งการ โดยระบุเง่ือน
เวลา (15 - 30 วัน ) และการใหความคุมครองตอผูรองเรียน  
 4) ประสานหนวยงานหรือบุคคลผูท่ีเก่ียวของพิจารณาดำเนินการตอไป 
 5) แจงผลการดำเนินการและรายงานผลแกประชาชนผูรองเรียน  

**หากมีขอสงสัยติดตอกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   
   โทร.034-261-745 

http://www.nongpaklong.go.th/
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