
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

 

 

 

1. ช่ือกระบวนงำน           การรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   งานนิติกร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
                               กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
3. ประเภทของงำนบริกำร  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
                               เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การรับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
6. ระดับผลกระทบ  บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร    ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ   - 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ    15  วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
          จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       (ใส่เป็นตัวเลข)            8-10 ราย 
          จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด    (ใส่เป็นตัวเลข)               10 ราย 
          จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   (ใส่เป็นตัวเลข)                 0 ราย 

 
 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประขำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
         1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 150 ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง      
จังหวัดนครราชสีมา / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
             ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.(บริการช่วงหยุดพักกลางวัน) เวลา13.00-16.30 น. 
                                        วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
                                        เวลาเปิดรับค าขอ      08.30 น. 
                                        เวลาปิดรับค าขอ       16.30 น. 
         2) อีเมล์และเว็บไซท ์tapsawai_150@hotmail.com หรือ เว็บไซทอ์งค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

งำนที่ให้บริกำร            กำรรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    งำนนิติกร ส ำนักปลดั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย / กรมสง่เสริมปกครองสว่นท้องถิ่น 
กระทรวง                   กระทรวงมหำดไทย 

 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

ส่วนของคู่มือประชำชน 
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3) โทรศัพท์   044-391374 
4) โทรสำร    044-391374 
 
 
         
       การร้องเรียน/การร้องทุกข์เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนและเสียหายโดยอาจด าเนินการแก้ไขด้วย
ตนเองไดห้รือต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายด าเนินการ  
       วิธีกำรด ำเนินกำร 
       1.ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบค าร้องขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับสวาย 
       2. ร้องเรียนเป็นหนังสือยื่นค าร้องโดยใช้ค าร้องขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายระบุชื่อและที่อยู่ของผู้
ร้องเรียนมาพร้อมส าเนาบัตรประชาชนระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมลงลายมือชื่อให้เจ้าหน้าที่
ส่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเพ่ือด าเนินการส่งคณะผู้บริหารของส่วน/กอง/ส านัก ในการด าเนินการแก้ไข
โดยเร่งด่วน 
 
       1.3 ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ร้องเรียนยื่นแบบค าร้องต่อ
เจ้าหน้าที่ 

15 นาที 
งานนิติกร ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

 

2 การพิจารณาอนุญาต 

1.บันทึกน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
2.ผู้บังคับบัญชาลงนาม
อนุญาต 

7-10 วัน 
งานนิติกร ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

 

3 การแจ้งผลการพิจารณา 

1.แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่
รับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อน 
2.แจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน 

ภายใน 15 วัน 
งานนิติกร ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

หลังจากได้รับใบ
ค าร้อง 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  15 วัน 
 
       1.4 งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
            ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

1.2 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
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      1.5 รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
            1.5.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (ไม่มี) 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

อ ำเภอ/เทศบำล  1 ฉบับ  

 
            1.5.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่นๆส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
       1.6 ค่ำธรรมเนียม 
        ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
       1.7 ช่องทำงกำรร้องเรียน 
            1) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปณ. 150 ต าบลทับสวย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา 30240 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
            2) อีเมล์และเว็บไซท์ tapsawai_150@hotmail.com หรือ เว็บไซทอ์งค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
            3) โทรศัพท์  044-391374 
            4) โทรสาร   044-391374 
       1.8 ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
            1) แบบร้องเรียน ร้องทุกข ์
       1.9 หมำยเหตุ  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
 
 
 
 

1. ช่ือกระบวนงำน           การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุง 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
                                กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
3. ประเภทของงำนบริกำร  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
                                 เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การรับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2559 
6. ระดับผลกระทบ  บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร    ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ   - 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ    0  วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
          จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน       (ใส่เป็นตัวเลข)            0 ราย 
          จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด    (ใส่เป็นตัวเลข)            0 ราย 
          จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   (ใส่เป็นตัวเลข)             0 ราย 
 

 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประขำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) กำรฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุง 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
         1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 150 ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง      
จังหวัดนครราชสีมา / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
             ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.(บริการช่วงหยุดพักกลางวัน) เวลา13.00-16.30 น. 
                                        วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
                                        เวลาเปิดรับค าขอ      08.30 น. 
                                        เวลาปิดรับค าขอ       16.30 น. 
         2) อีเมล์และเว็บไซท ์tapsawai_150@hotmail.com หรือ เว็บไซทอ์งค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

 

งำนที่ให้บริกำร            กำรฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก ำจัดยุง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย / กรมสง่เสริมปกครองสว่นท้องถิ่น 
กระทรวง                   กระทรวงมหำดไทย 

 

 ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 

ส่วนของคู่มือประชำชน 
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3) โทรศัพท์   044-391374 
4) โทรสำร    044-391374 
 
 
         
          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิด
จากยุงลาย (Aedes aegyti) ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสเดงกี่ จะ
เพ่ิมจ านวนในตัวยุงประมาณ ๘-๑o วัน เชื้อไวรัสเดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ าลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็
จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ ๒-๗ วัน ในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมา
แพร่ให้กับคนอ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตาม
บ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ในน้ าสะอาดที่อยู่นิ่งๆ ตามภาชนะที่มีน้ าขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป้อง 
จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไขในท่อระบายน้ าห้วย หนอง คลอง บึง ฯลๆโรคไข้เลือดออกนอกจากจะเป็น
ปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนขึ้น และ
โรคนี้เป็นโรคที่ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านทรัพยากรและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่อง
การจัดซื้อทรายอะเบท และหัวน้ ายาก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันและควบคุมโรค จึงเป็นวิธีเดียวที่จะ
ลดความสูญเสียลงได้ เพื่อให้เกิดผลในการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ลดการตายด้วย
โรคไข้เลือดออกในคน และส่งผลให้ต าบลทับสวายปลอดจากโรคไข้เลือดออก ดังนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเพ่ือให้ความร่วมมือในการสารเคมี หากมีอาหารอยู่ในบ้านควรปิดให้เรียบร้อย หรือหากมีสัตว์เลี้ยงควร
น าไปเลี้ยงที่อ่ืนขณะที่ท าการพ่นสารเคมี 
        1. ควรปิดหน้าต่างบ้านทุกบาน เปิดเพียงประตูทางเข้า 1 แห่ง หากเป็นบ้าน 2-3 ชั้นควรพ่นชั้นบนสุด 
ก่อน เมื่อท าการพ่นสารเคมีเสร็จแล้วให้ปิดประตูอบหมอกควันทิ้งไว้ 15-20 นาที 
        2.การพ่นให้เดินเข้าไปด้านในสุดของบ้าน ปลายท่อพ่นอยู่ห่างจากฝาบ้าน 2-3 เมตร และควรให้ท่อพ่น 
เอียงต่ าลง 45 องศา เปิดก๊อกน้ าเคมี พร้อมส่ายปลายท่อเป็นมุม180 องศา เดินถอยหลังช้าๆ จนถึงประตู 
ที่เปิดไว้เมื่อเห็นว่าควันเต็มห้องแล้ว จึงปิดก๊อกน้ ายาปิดประตูอบหมอกควันทิ้งไว้ 15-20 นาที 
        3. เวลาที่ปฏิบัติงานพ่นสารเคมี หากต้องการควบคุมยุงลายควรท าการพ่นในเวลากลางวัน แต่ถ้าหาก 
ต้องการพ่นสารเคมีควบคุมยุงร าคาญ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข้สมองอักเสบควรท าการพ่นในเวลาหัวค่ า 
        4. ควรท าการพ่นบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบๆ และพ่นบ้านที่อยู่ใกล้เคียง รัศมีห่างจากบ้านผู้ป่วย 100 
เมตร ท าการพ่น 2-4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ พร้อมด าเนินการส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
ด้วย หลังจากท่ีท าการพ่นสารเคมี 1 สัปดาห์ 
       5. ควรประเมินความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายเพ่ือเปรียบเทียบความชุกชุมก่อนและหลังการพ่นสารเคมี 
ควบคุมโรค ก าหนดให้ท าการสุ่มส ารวจบ้าน 40 หลังคาเรือน 
 
 
 
 
 

1.2 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
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       1.3 ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ 10  นาที 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

 

2  ออกพ้ืนที่พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุง 10  นาที 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทับสวาย 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  10  นำที 
 
      1.4 งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
            เมื่อได้รับแจ้งกอ็อกปฏิบัติงานทันที 
      1.5 รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
            1.5.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ (ไม่มี) 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ไม่มีเอกสารใดๆ 

 
            1.5.2) เอกสำรอ่ืนๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่นๆส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
       1.6 ค่ำธรรมเนียม 
       ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
       1.7 ช่องทำงกำรร้องเรียน 
            1) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ปณ. 150 ต าบลทับสวย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา 30240 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
            2) อีเมล์และเว็บไซท์ tapsawai_150@hotmail.com หรือ เว็บไซทอ์งค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
            3) โทรศัพท์  044-391374 
            4) โทรสาร   044-391374 
       1.8 ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก   ไม่มี 
       1.9 หมำยเหตุ  ไม่มี 

 


