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คู่มือสำหรับประชาชน 
การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 

---------------------------- 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
อำเภอด่านชา้ง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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คู่มือสำหรับประชาชน  :   การแจ้งเรื่องร้องทุกข์ฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน  :  การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
   1) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 
6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ -  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ...............  
 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด .................  
 จำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด ................  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  -   
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

โดยติดต่อท่ี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)                                    
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
โทร. 0 3544 0652 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
                     -      
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

-  ผู้ที่ประสงคเ์ขียนคำร้องแจ้ง
เหตุ/ร้องทุกข์ รับเรื่อง 
ตรวจสอบกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 
- บันทึกนำเสนอผู้บังคับบัญชา 
-  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
รับผิดชอบ หวัหน้หน่วยงาน
รับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
 
 

2 วัน สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว 

(1. ระยะเวลา :              
2  วัน  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

-  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทา
ความเดือดร้อน 
-  แจ้งผลการดำเนินการแก่
ประชาชน 
 
 

5 วัน สำนักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว 

(1. ระยะเวลา :           
5 วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สำนักงานปลัด  
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังยาว 

ระยะเวลาดำเนินการรวม   7  วัน 
 

12. งานบริการนี้ผ่านการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาบัตร
ประจำตัว
ประชาชน 

- 1 - ชุด ตรวจสอบข้อมูล
หมายเลขบตัร
ประชาชนและ      

ที่อยู่จากเอกสาร
ฉบับจริงทุกครั้ง 

 
2) 

สำเนาทะเบียน
บ้านพร้อมสำเนา 

- 1 - ชุด 

 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

      เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีร้องเรียน 
14. ค่าธรรมเนียม 

      ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
     ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  ตำบลวังยาว   อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
1.1 ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.wangyaw.go.th) 
1.2 ทางโทรศพัท์  0 3544 0652  โทรสาร  0 3544 0652 
1.3 ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว  32 หมู่ที่  8  ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง  
      จังหวัดสุพรรณบุรี 72180) 
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1.4  ร้องเรียนด้วยตนเอง  (องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /     
ตู้ปณ.1111  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300)  

16.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
 แบบคำร้องฯ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
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คำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค 

                   เขียนที่ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
               วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................... 

เรื่อง  ขอสนับสนุนน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคในครัวเรือน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 

      ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................บ้านเลขท่ี...........หมู่ที่.........ตำบลวัง
ยาว  

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน   
หมายเลขโทรศัพท์.......................................มีความประสงค์ขอสนับสนุนน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคในวันที่......./................/........ 
เนื่องจาก.............................................................................รวมจำนวน...........เที่ยว โดยมผีู้ใช้น้ำในครัวเรือนจำนวน.........คน  

     ชนิดของภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ ดังนี้ 
   - โอ่งน้ำ/ตุ่มใส่น้ำ    จำนวน...........................ใบ 
   - ถังน้ำ/แท้งค์เก็บน้ำ (ขนาดบรรจุ................ลิตร) จำนวน...........................ใบ 
   - ถังเก็บน้ำ คสล.     (ขนาดบรรจุ.................ลิตร) จำนวน...........................ใบ 
   - อ่ืน ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................ ......................... 
       โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคจริงและข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ 
สภาพของภาชนะกักเก็บน้ำว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดเสียหายประการใด 
 

                  (ลงชื่อ)...............................................................ผูย้ื่นคำร้อง 
                                                                         (..............................................................) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
        - เพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการ 
        -.......................................................ได้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำเพ่ืออุปโภค-บริโภคในครัวเรือน 
          

               (ลงชื่อ) ...............................................ผู้รับคำร้อง                                  
                                                                          (...............................................)                                                   
        

                                                                 (ลงชื่อ) .................................................หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
      (นายวีรศักดิ์  ปานกลับ) 

     - ความเห็น ปลัด อบต.วังยาว.......................................................................................................................................  
 
 

                       (ลงชื่อ)    ............................................................ 
                                         (นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์) 
                                                                 ตำแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
     - ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
 

                       อนุญาต         ไม่อนุญาต 
                      (ลงชื่อ)    ............................................................ 
                                                                                   (นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์) 
                                                                 ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
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-2- 
 
 
 

 

บันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
 

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สำหรับผูย้ื่นคำขอ 
     ดำเนินการแล้ว 
     เมื่อวันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .............. 
     เวลา ............................................................................ 
 
     ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก........................................ 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าที่/ผู้จัดสง่ 
            (................................................) 
   วันที่ .............เดือน................ พ.ศ. ................ 
 

     ได้รับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคจากองค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลวังยาวตามจำนวนที่ร้องขอเรียบร้อยแล้ว 
     ได้รับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภคตามท่ีขอไม่ครบ 
     ตามจำนวน 
           จำนวนที่ขอ................................เท่ียว/ลิตร 
           จำนวนที่ได้รับ............................เที่ยว/ลิตร 
   เนื่องจาก.............................................................................  
................................................................... ............................. 
................................................................................................ 
 
 
           (ลงชื่อ) ............................................... ......ผู้ยื่นคำขอ 
                  (.......................................................)                                             
                                ผู้ยื่นคำขอฯ 

 
หมายเหตุ : รถบรรทุกน้ำบรรจุน้ำได้ครั้งละ 6,000 ลิตร  
              ให้เจ้าหน้าที่ขอรับการสนบัสนนุนำ้ได้จัดเตรียมภาชนะไว้รบัรองให้เพียงพอสำหรับการขอรับการสนับสนุนในแต่ละครั้ง 
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คำร้องทั่วไป 
                                                                              เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 

                                                              วันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ................ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
 

  ด้วย ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................................... 
อายุ...............ปี ภูมิลำเนาปัจจุบัน  อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.........ตำบล..........................อำเภอ................................
จังหวัด...........................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน..........................................มือถือ.................................................... 

มีความประสงค์................................................................................................................. ...................................          
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 พร้อมคำร้องนี้ช้าพเจ้าฯ ได้แนบสำเนาเอกสารและเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จำนวน...........ฉบับ รายการดังนี้ คือ 
 1................................................................................................. จำนวน........................ใบ/ฉบับ/ชุด 
 2................................................................................................. จำนวน........................ใบ/ฉบับ/ชุด 
 3.................................................................................................. จำนวน........................ใบ/ฉบับ/ชุด 
 4................................................................................................. จำนวน........................ใบ/ฉบับ/ชุด 

 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งความประสงค์มานี้และเอกสารประต่าง ๆ นี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

    

                                    ลงชื่อ ........................................................            
                                                                      (.........................................................)                     
                                      ผูย้ื่นคำร้อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
             - เพ่ือโปรดพิจารณาและสั่งการ 
             -.............................................................................. ........................................................................................... 
 

ลงชื่อ                                        ผู้รับคำร้อง 
      (......................................................)                ลงชือ่ 
ตำแหน่ง ................................................                           (นายวีระศักดิ์  ปานกลบั) 

                                   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังยาว 
 

ความเห็นของปลัด อบต. …..................……………………………………………………………………………………………………………….. 
                    

                                                                                                                                                                             ลงชือ่ 
                                   (นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์) 

                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 

คำสั่ง ........................................................................................................................................................................... 
 

 

              ลงชื่อ 
                            (นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ศรีสังข์) 
                                                                 ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 

(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 

       ชื่อ อปท. ............................................................ อำเภอ............................. จังหวัด................................. 

       วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ...... ............ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................... ........นามสกุล............................................อายุ.......... ........ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี ...................... หมู่ท่ี............... ซอย............... ถนน ..............................ตำบล.................................... 
อำเภอ ............................... ........... จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................................ 
หมายเลขประจำตัวประชาชน  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................... สกุล........................เบอร์ติดต่อ.................. 
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) ........................................................................ดำเนนิการชว่ยเหลอื ดังนี้ 

1. ประเภทการช่วยเหลือ 
 1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ..................................................................... ..... 
 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน) .................................... 

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ........................................ 
1.4 ด้านอ่ืน ๆ  (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน) .................................................................................. 

2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน........................ฉบับ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นคำขอ 

      (..................................................) 

     
 

     (ลงชื่อ) .....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ  

      (..................................................) 
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แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 

(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 

         ชื่อ อปท. ...................................................... อำเภอ............................ จังหวัด.................................... 

       วันที่.........เดือน.............................. พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล............................................อาย.ุ.................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ...................... หมู่ท่ี ............... ซอย ............... ถนน .............................. ตำบล .............................. 
อำเภอ ......................................... จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ ................. .................................. 
หมายเลขประจำตัวประชาชน  
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)............................ สกุล........................เบอรต์ิดต่อ..................... 
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน)...............................ดำเนินการช่วยเหลือ......(ชื่อผู้รับความช่วยเหลือ)....... ดังนี้ 
1. ประเภทการช่วยเหลือ 
     1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน) ............................................................. ............. 
     1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ..................................... 
     1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน) ........................................ 
     1.4 ด้านอื่น ๆ  (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึน) ................................................................................... 
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน........................ฉบับ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นคำขอ 

      (..................................................) 

     
 

     (ลงชื่อ) .....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ  

      (..................................................) 
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คำร้องขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
  

                               วันที.่....................................... 
 
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
 

  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อายุ................ปีทีอ่ยู่บ้านเลขท่ี............... 
     ........................................................................................................... ................................................................................. 

ประสบปัญหาความเดือนร้อนในเรื่อง............................................................ .................................................................... . 
............................................................................................................................................................................................ 
................................................................................ ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ......................................... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และอนุมัติต่อไป 
 
        
 
                 ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                     (...........................................................) 
                          ผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อน 
 
 
ข้าพเจ้า........................................................................ขอรับรองว่า........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .......................
.................................................................................................................................................................................. ..................
เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ 
                          (                                                 ) 
                                                    ตำแหน่ง กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อปท. / สมาชิก อบต./ อาสาสมัคร/ 
                                             ประธาน................................/นายก อบต./..................................... 
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