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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่ได้ก าหนด  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรต.

เบญจขรอ.คลองหาดจ.สระแก้ว20/08/2558 09:40  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรเลขท่ี 119 หมู่ที่ 9 ต.เบญจขรอ.คลองหาดจ.สระแก้ว 

27260/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามแนวนโยบายรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเพ่ือน าไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุข
โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลที่จะส่งเสริมให้ภาคประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์การแจ้งเบาะแสผู้กระท าผิดกฎหมาย
และเสนอข้อคิดเห็นค าติชมได้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้
เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคโปร่งใสและเป็นธรรม 
 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหาหรือพบเห็น
การกะระท าทุจริตการเรียกสินบนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เขียนแบบค าร้องร้องทุกข์/
แจ้งเจ้าของเรื่อง 
 

10 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เบญจขรอ าเภอ
คลองหาดจังหวัด
สระแก้ว 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา/
ด าเนินการส ารวจ 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เบญจขรอ าเภอ
คลองหาดจังหวัด
สระแก้ว 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน 
 

5 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เบญจขรอ าเภอ
คลองหาดจังหวัด
สระแก้ว 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เบญจขรอ าเภอ
คลองหาดจังหวัด
สระแก้ว 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนด้วยตนเองณส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ( เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ต าบล

เบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 27260 ) 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนทางโทรศัพท์ต่อส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ( โทรศัพท์ 0-
37247626) 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ www.benjakhon.go.th 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ( องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรเลขท่ี 
119 หมู่ที่ 9 ต าบลเบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 27260 ) 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียนทางไปรษณีย์  ( ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขรเลขท่ี 119 หมู่ที ่9 ต าบล
เบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 27260 ) 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียนที่ตู้รับฟังความคิดเห็นองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร  ( องค์การบริหารส่วนต าบล
เบญจขรเลขท่ี 119 หมู่ที่ 9 ต าบลเบญจขรอ าเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว 27260 ) 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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