
 
 

 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

ส านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        . 

 

 

 

ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                      วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.30น. 

โทรศพัท์ : 056-466034 

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th 

 ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รวบรวม   ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ เหตุผลหรือเจตนารมณ์ของการมีกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการนัน้ ก็โดยเห็นว่าใน

ระบอบประชาธิปไตย    การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานตา่งๆ 

ของรัฐเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือท่ีประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องตรงตาม

ความเป็นจริงอนัจะเป็นการส่งเสริม   ให้มีรัฐบาลท่ีมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปเพ่ือประชาชน

มากขึน้ 

 

 

 

1. เขียนแบบฟอร์มขอข้อมลูขา่วสาร               ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

 ได้ท่ีศนูย์ข้อมลูขา่วสารองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ  ( 15 นาที ) 

3. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ ท่ีขอรับ 

   (หมายเหต)ุ กรณีเป็นข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก   สามารถดาวโหลด จากเว็บไซด์ 

www.goodjokk.go.th  
 

  ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง นบัตัง้แตไ่ด้รับค าขอข้อมลูข่าวสาร 

 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 
 

 

 

 1. แบบฟอร์มขอข้อมลูขา่วสาร (สามารถรับได้ท่ีส านกังานปลดัปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก)                                        

2. บตัรประจ าตวัประชาชน 

 

  ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 

กรณีเจ้าหน้าท่ี อบต. ไมด่ าเนินการให้ข้อมลูขา่วสารแก่ผู้มาขอรับ สามารถร้องเรียน ได้ท่ี 

โทรศพัท์ : 056-466034 

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th 

Face Book : องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        ชยันาท                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

 การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
 

 
แบบขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

 1.ด้วยข้าพเจ้า    นาย     นาง    น.ส. ช่ือ.................................นามสกลุ....................................... 
อาย ุ................. ปี  อาชีพ         รับราชการ       นกัการเมือง       ประกอบธุรกิจ        รับจ้าง           
    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ........................... อยูบ้่านเลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย.................ถนน
..................................... 
ต าบล........................อ าเภอ..............................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์ 
..................................  
เบอร์โทรศพัท์ ..................................โทรสาร.................................... 
 2.  ข้อมลูขา่วสารของราชการ    เร่ือง  ........................................................................ 

เพ่ือ                       ขอตรวจด ู                 ขอส าเนาท่ีมีผู้ รับรอง 
               ขอค้นคว้า                  ขอส าเนา 
 
 

  (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ ย่ืนค าขอ 
                                                            (........................................................) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกเท่านัน้ 
 
เรียน    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

เห็นควรด าเนินการให้ 

ไมอ่าจด าเนินการให้ได้ 

 เพราะ ......................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ )...................................................... เจ้าหน้าท่ี 
(..........................................................) 

ค าส่ัง 
อนมุตัิ 
ไมอ่นมุตัิ 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้อนมุตัิ 
(......................................................) 



 
 

 

ผังแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร  

ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

ระยะเวลา 5 นาที/ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 กรณีไม่มีข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลเปิดเผยไม่ได้            3.2 กรณีมีข้อมูล หรือข้อมลูเปิดเผยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

1.ผู้รับบริการ 

(กรอกแบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร) 

เจ้าหน้าท่ีช้ีแจงและให้

ค าแนะน า  

 

3.พิจารณาเปิดเผยข้อมูล 

(ปลัด อบต.)  

 

 

 

จบขั้นตอน 

 

ผู้รับบริการช าระค่าธรรมเนยีม 

รับส าเนาข้อมูลข่าวสาร และ

ใบเสร็จรับเงิน  

จบขั้นตอน 

 

จบขั้นตอน 

 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าส าเนา 

ข้อมูลข่าวสาร  

 

ผู้รับบริการเข้าตรวจดูข้อมูล

ข่าวสาร  

 

 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                         . 

 

 

ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                         วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ทกุวนั  8.30 – 16.30 น. 

โทรศพัท์ : 056-466034 

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th 

 

 พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546ได้ก าหนดแนวทาง

ปฏิบตัริาชการมุง่ให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนโดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนให้เกิดความผาสกุ และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มคา่ในการให้บริการไมมี่ขัน้ตอนปฏิบตังิานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทนัตอ่สถานการณ์

ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการ

สม ่าเสมอ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก  จงึได้จดัตัง้ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ให้ค าปรึกษารับเร่ืองปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวก และช่วยลดช่องทางในการบริการแก่ประชาชน  

 

 

       ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

ช่องทางการรับบริการ ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 
ร้องเรียนด้วยตวัเอง ณ ศนูย์รับเร่ืองราว 
ร้องทกุข์ องค์การบริหารสว่นต าบล 

กดุจอก                                        

ทกุครัง้ท่ีมีผู้ ร้องเรียน ภายใน 7 วนัท าการ 

ร้องเรียนผา่นเว็บไซด์ อบต.กดุจอก                                        ทกุวนั ภายใน 7 วนัท าการ 

ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 056-466034 ทกุวนั ภายใน 7 วนัท าการ 
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 

ขัน้ตอนการด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ 

1. กรอกแบบฟอร์มบนัทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียดคือช่ือ – สกลุผู้ ร้องเรียนท่ีอยูห่มายเลข  

ตดิตอ่กลบั เร่ืองร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหต ุ

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบ ( 1 ชัว่โมง ) 

3. แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบด าเนินการ ( 1 ชัว่โมง ) 

4. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ภายใน 7 วนัท าการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ไมเ่กิน 7 วนัท าการ  

  

เอกสารหลกัฐานท่ีต้องใช้ 

   1. แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทกุข์  (สามารถรับได้ท่ี ศนูย์รับเร่ืองร้องทกุข์ อบต.กดุจอก                                       ) 

   2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

   3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 

กรณีเกินเวลาท่ีก าหนด สามารถติดตอ่ได้ท่ี ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์  
ณ ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                     

 หรือโทร 056-466034 
 

 

 

 

 

 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
 

แบบรับเร่ืองราวร้องทกุข์ 
 

เขียนท่ีศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        
 

วนัท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. .................... 

เร่ือง .........................................................................................................  

เรียน นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

1. ข้าพเจ้า .................................................................บ้านเลขท่ี ............... หมูท่ี่.............ถนน............................... 
ต าบล/แขวง ......................................  อ าเภอ/เขต ......................................  จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย์………………..…..….....โทร / โทรสาร …..…………………… 

2. สาระส าคญั  เร่ืองร้องทกุข์............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................... .............................................................
...................................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................... .............................................................
...................................................................... .....................................................................................................  
3. วตัถปุระสงค์/ความต้องการ ให้ชว่ยเหลือ
.................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ...................................................................
........................................................... .....................................................................................  
4. แจ้งเร่ืองร้องทกุข์ โดย  แจ้งด้วยตวัเอง           แจ้งทางโทรศพัท์หมายเลข................................... 
 

   ลงช่ือ.................................................... ผู้แจ้ง ลงช่ือ................................................ ผู้ รับแจ้ง 
            (...................................................)                (................................................)          
                         
องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก  พิจารณาแล้ว เห็นควรสง่เร่ืองให้..................................................................... 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

 



 
 

 

ผังแสดงขั้นตอนการรบัแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลาระหว่างทีม่ารับบริการกบัทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   เป็นระยะเวลาภายใน 7 วนั 

 

 

 

 

1.ประชาชน 

เขียนค าร้อง 

แจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

2.แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องท่ี

รับผิดชอบบรรเทาความ

เดือดร้อน 

 

3.หัวหน้า

หน่วยงาน

รับผิดชอบบรรเทา

ความเดือดร้อน 

 

4.แจ้งผลการ

ด าเนินการแก่

ประชาชน 

 



 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การสนับสนุนพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        

 

 

 

ส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                        วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ทกุวนั  8.30 – 16.30 น. 

โทรศพัท์ : 056-466034                             

Facebook : อบต.กดุจอก   จงัหวดัชยันาท             

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 

 

        การจดับริการสาธารณะเป็นภารกิจส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องด าเนินการทัง้ตามอ านาจหน้าท่ีและ

ท่ีได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 

มาตรา 67(3)และพระราบบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 มาตรา 16(19)ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินการป้องกนัและและระงบั

โรคตดิตอ่ การสนบัสนนุบริการด้านสาธารณสขุ เพ่ือสง่เสริมและดแูลสขุภาวะของประชนในท้องถ่ินให้ดียิ่งขึน้ 

 

     1. ประชาชน/หนว่ยงานย่ืนค าร้อง                        ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก                                        

     2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบ ( 10 นาที ) 

     3. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ภายใน 1 ชัว่โมง 

 

      ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ไมเ่กิน 1 ชัว่โมง  

 

1. แบบฟอร์มค าร้อง  (สามารถรับได้ท่ี ส านกังานปลดั อบต.) 

   2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

http://www.nongyar.com/


 
 

 

 

ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 

กรณีเกินเวลาท่ีก าหนด สามารถติดตอ่ได้ท่ี ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก                                       

หรือโทร 056-466034                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
 

แบบขอสนับสนุนพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค) 

ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

                                                                                         ต าบลกดุจอก อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท             

วนัท่ี ......... เดือน ...................... พ.ศ. .............. 

เร่ือง   ขอสนบัสนนุพน่หมอกควนัเพ่ือควบคมุป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

เรียน นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ......................................... นามสกลุ...............................อาย.ุ...........ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี/หนว่ยงาน ..........................หมูท่ี่..........ต าบล..............อ าเภอ..................จงัหวดั.....................
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ .................................................... 

มีความประสงค์ขอสนบัสนนุพน่หมอกควนัเพ่ือควบคมุป้องกนัโรคไข้เลือดออกในเขตหมูบ้่าน 
................................หมูท่ี่............ต าบล........................อ าเภอ.....................จงัหวดั.............................โดยขอ
สนบัสนนุเคร่ืองมือและอปุกรณ์จากองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก  ดงันี ้

1  เคร่ืองพน่หมอกควนั   จ านวน ........................ เคร่ือง 
2. น า้มนัดีเซล    จ านวน ........................ ลิตร 
3. น า้มนัเบนซิน   จ านวน ........................ ลิตร 
4. น า้ยาเคมี    จ านวน ........................ ลิตร 
5. เจ้าหน้าท่ี  จ านวน..........................คน 

 
(ลงช่ือ) ................................................... ผู้ ย่ืนค าขอ 

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

(ลงช่ือ) ................................................... ผู้ อนมุตัิ 
(นายเบญจพล  ชะนะกลุ) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        
วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ.................. 

 
 

 

 



 
 

 

ผังแสดงขั้นตอนการสนับสนุนพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

ประชาชนยื่นแบบฟอร์มค าร้อง 

แจ้งการพ่นหมอกควัน  

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาทราบ  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ประสานงานกับสมาชิก 

อบต. แต่ละหมู่บ้านให้

ด าเนินการพ่นหมอกควัน 

ภายใน 1 ช่ัวโมง 


