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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน    
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โทรศัพท์ 0-3756-1911  

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ช่องทางการยื่นเรื่องข้อร้องเรียน 
- ท าเป็นหนังสือลงทะเบียนหรือยื่นด้วยตนเอง 
- ยื่นผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Khaosamsib-528218250933772 
- ยื่นผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ท าเป็นหนังสือลงในกล่องรับเรื่องราวร้องทุก/ร้องเรียน 
- ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ 
2.การเขียนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องใช้ค าสุภาพ ไม่หยาบคาย อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
(1) ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน โทรศัพท์ อีเมล์ (ถ้ามี) ส าหรับการติดต่อและการแจ้งผล 
(2) ชื่อ นามสกุลจริงของผู้ร้องเรียน 
(3)  เรื่องร้องเรียน ต้องระบุให้ชัดเจนและรุบุว่าต้องการให้ด าเนินการอย่างไร  
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(4) รายละเอียดเรื่องร้องเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งของผู้ร้องเรียน ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งผู้ถูกร้องเรียน 
(5) การร้องเรียนเป็นหนังสือผู้ร้องเรียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนยื่นเรื่องร้องเรียนได้ หาก
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ต้องระบุให้สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ 
(6) กรณียื่นผ่านทางไปรษณีย์ ควรจะลงทะเบียนเพ่ือเป็นหลักฐานในการติดตามเรื่อง การจ่าหน้าซองให้เขียนด้วยว่า เรื่อง
ร้องเรียน  
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
สามสิบ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือ / 
ความยุติธรรม 
 

15 วัน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขา
สามสิบ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   16 วัน 
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 1 0 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

 1 0 ฉบับ - 

3) 
รูปภาพ  อ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดารา  ต าบลบ้านดารา  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

53220  โทร.055-452241 ต่อ 101   
โทรสาร 055-496339 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (https://www.facebook.com/Khaosamsib-528218250933772 
) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-3756-1911 ) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ หมู่ที่  4  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด
สระแก้ว 27000 ) 
4. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเขาฉกรรจ์ (โทร. 0-3751-1320)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ)   
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
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