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คู่มือสําหรับประชาชน : งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ราชกิจจานุเบกษาเล่มตอนที่ลงวันที่ 9 เดือน
ตุลาคมพ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พรบ.เทศบาล
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์กายูบอเกาะ 15/07/2558 10:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
โทรศัพท์ 0-7320-4187/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
๒. ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียนพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
๓. ใช้ถ้อยคําสุภาพ
๔. มีลายมือชื่อของผู้ร้องถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย
๕. ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ

1 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานใช้เวลา

2 นาที

-

-

การพิจารณา

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงณสถานที่ที่
ก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน
ใช้เวลา

30 นาที

-

-

4. รายงานผู้บริหารเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลา

5 นาที

-

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

๕. ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ใช้เวลา

10 นาที

-

-

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
-

๖. แจ้งให้ผู้ประกอบการดา
เนินการแก้ไขตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ใช้เวลา

2 วัน

-

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-

๑. ยื่นคาร้องพร้อมหลักฐาน
ใช้เวลา

การตรวจสอบเอกสาร

ที่
1)
2)

ประเภทขั้นตอน

3)

6)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หรือบัตรที่ส่วน
0
ราชการออกให้
โดยมีรูปถ่ายและ
1)
ปรากฎเลข
ประจําตัว 13
หลัก
2) รุปถ่าย(ฎถุ้ ามี)
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0-7320-4817 หรือเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําร้องทั่วไป
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร.
(OPDC)
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
-
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แบบคําร้องทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
เขียนที่องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
วันที่………….เดือน…………………..…….พ.ศ………….…
เรื่องขอแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
ข้าพเจ้า………………………………………………………..…………อายุ………..ปีอยู่บ้านเลขที่.................................
ตรอก/ซอย........................................................หมู่ที่..............ถนน.......................................................................................
ตําบล/แขวง………………..……….………….อําเภอ/เขต……………………….…………….….จังหวัด…………………….……………………...
รหัสไปรษณีย์.................................................โทรศัพท์........................................................
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์......................................................................................................................
…………………….......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………….………………..…………………..……ผู้ยื่นคําร้อง
(…………………..………………………………)

