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ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ 
เรื่อง  ประกาศใชคูมือปฏิบัติการรับเรื่องรองทุกข 

............................................ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น LPA ดานที่ 5 ดานธรรมาภิบาล  เปนการประยุกตใชจากมาตรฐานความโปรงใส
ของหนวยราชการที่ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่อมือที่มีประสิทธิภาพและปรับบริบทใหเขากับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดี
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ จึงขอใหการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการรับเรื่องราวรองทุกข เปนไปตามคูมือปฏิบัติงานรองเรียน/รองทุกข แนบทายประกาศ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
     (นายปยะ  พินิจผล) 

       นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



(ก) 

คํานํา 
 
 
  คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อ
จัดจาง) ของเทศบาลตําบลน้ําโจ จัดทําขึ้น เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่อง รองเรียน 
รองทุกข ผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของเทศบาลตําบลน้ําโจ ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียนดานการ
จัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงให เกิดประโยชนสุขแกประชาชน             
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดี
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอน 
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย          
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ ทั้งนี ้    
การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 

คณะทํางาน 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ข) 

สารบัญ 

 
 
           หนา 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ข 
บทที่ 1 หลักการและเหตุผล          1 
 วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ         1 
 การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข         2 
 ขอบเขต            2 
  1. กรณีเรื่องรองเรียนทั่วไป        2 
  2. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง      3 
 สถานที่ตั้ง           3 
 หนาที่ความรับผิดชอบ          3 
บทที่ 2 ประเด็นที่เก่ียวของกับการรองเรียน        4 
 คาํจํากัดความ           4 
 ชองทางการรองเรียน          5 
บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข       6 
บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          7 
ภาคผนวก 
 แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) แบบคํารองเรียน 1      9 
 แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ทางโทรศัพท) แบบคาํรองเรียน 2    10 
 แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  แบบตอบการรับขอรองเรียน 1   11 
 แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน แบบตอบขอเรียน 2   12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 1 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง        
เ พ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ให เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงาน     
เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 

ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น Integrity and 
Transparency  Assessment (ITA)  ตั้งปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   เสนอการบรูณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม การดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียน
ทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง) ของเทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน   
 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๑. เพ่ือใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ

เรื่องราว รองเรียนรองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
๒. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ มีข้ันตอน/กระบวน  

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
๓. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ   
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลน้ําโจทราบ  

กระบวนการ   
๕. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ     

ขอรองเรียนที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ   
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๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกองคกรจัดตั้งศูนยดํารงธรรมทองถ่ิน โดยใหอยูภายใตกํากับดูแลของศูนยดํารงธรรม
อําเภอแมทะ และศูนยดํารงธรรมจังหวัดลําปาง  การจัดตั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะ
ของประชาชน   
 
๔. ขอบเขต 

๑. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
๑.๑. สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ   
๑.๒. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ

จากศูนยบริการ   
๑.๓. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน ปรึกษากฎหมาย, 

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส หรือรองเรียนเก่ียวกัยเรื่องการจัดซือ้จัดจาง   
๑.๔. ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงคของ        

ผูขอรับบริการ   
๑.๕. เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการ   
กรณีขอรองเรียนทั่วไป   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะใหขอมูลกับผูขอรับ

บริการ ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการถือวายุติ  
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการ       

ในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ และดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว หัวหนาสานักปลัด หรือหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบเปน ผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน   

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะให
ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องทีผู่ขอรับบริการตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่อง
ดังกลาวไว   และหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการตอไป       
ภายใน ๑-๒ วัน 

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส ใหผูขอรับการบริการ
รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน  
ที่เก่ียวของภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลน้ําโจ โทรศัพท          
0-5434-6238 
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2. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกบัการจัดซื้อจดัจาง   
๒.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ   
๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการ

จากเจาหนาที่รับผิดชอบ   
๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับผูอํานวยการกองคลัง       

เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พิจารณาความเห็น  
- กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมาย

จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับ
บริการถือวายุต ิ

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน   

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการ
รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เกี่ยวของหากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน  
ที่เก่ียวของภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลน้ําโจ โทรศัพท 0-5434-
6238 
 
๕. สถานที่ตั้ง   

ตั้งอยู ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ  เลขที่  111  หมูที่ 5  ตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  
จังหวัดลําปาง   

 
๖. หนาที่ความรับผิดชอบ 

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร  ใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 
 
1. คําจํากัดความ 

  ผูรับบริการ   หมายถึง  ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป ประกอบดวย 
หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ**/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล 
  *หนวยงานของรัฐ  ไดแก กระทรวง ทบวน กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รัรฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงองคอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของ
รัฐและหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  **เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ  ไดแก  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป และผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ ไดแก บุคคล/
หนวยงานอื่นท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ  ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูคากับหนวยงานของรัฐ ผูมีสิทธิรับเงินจากทาง
ราชการท่ีไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

  ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง  ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน/หมูบานในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

  การจัดการขอรองเรียน  หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

  ผูรองเรียน  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขเทศบาลตําบลน้ําโจ  ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การให
ขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  ชองทางการรับขอรองเรียน  หมายถึง  ชองตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอ
ดวยตนเอง รองเรียนทางโทรศัพท/เว็ปไซต/Facebook/line 

  เจาหนาที่  หมายถึง  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

  ขอรองเรียน  หมายถงึ  ขอรองเรียน 2  ประเภท คือ 
- ขอรองเรียนทั่วไป เชน เรื่องราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย 

สอบถามหรือรองขอขอมูลการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของหนวยงาน 
- ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เชน การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใส

ของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
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  คํารองเรียน  หมายถึง  คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเองมีแหลงที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือ      
มีนัยสําคัญที่เชื่อถือได 

  การดําเนินการเรื่องรองเรียน  หมายถึง  เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับผานชองทางการ
รองเรียนตางๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่  

การจัดการเรื่องรองเรียน  หมายถึง  กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาหรือ
บรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 
 
2. ชองทางการรองเรียน 
  1) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนาเว็ปไซตเทศบาล www.namjo.go.th 
  2) รองเรียนผานตู/กลองรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  5) โทรศพัท 0 5434 6238 
  6) ขาวจากสื่อสิ่งพิมพ 
  7) Email ของหนวยงาน  tt_namjo@hotmail.com 
  8) รองเรียนผานสื่อสังคมออนไลน Face book / line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รองเรียนดวยตนเอง 

2. รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาลตําบลน้ําโจ 

3. รองเรียนทางโทรศัพท 

4. รองเรียนผานส่ือสังคมออนไลน 

รับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรบัเร่ืองรองเรียนฯ 

เทศบาลตําบลน้ําโจ (15 วัน) 

ยุติเร่ือง 
แจงผูรองเรียน/รอง

ทุกข ทราบ 

ไมยุติ 
แจงใหผูรองเรยีน/รองทุกข 

ทราบ 

ส้ินสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหอําเภอแมทะทราบ 

ไมยุติ  ยุติ 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
การแตงตั้งผูรับผดิชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
  1. จัดต้ังศนูย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
  2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
  3. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลน้ําโจทราบเพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ  
โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี ้
 

ชองทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง   
ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
 

ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน 1 – 2 วันทําการ 

 

รองเรียนผานเว็บไซต 
เทศบาลตําบลน้ําโจ  
www.namjo.go.th 
 

ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันทําการ 

 

รองเรียนทางโทรศัพท  
เบอรโทร 0 5434 6238 
 
 

ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันทําการ 

 

รองเรียนผานสื่อสังคมออนไลน 
(Facebook / line) 
 
 

ทุกวัน ภายใน 1 – 2 วันทําการ 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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          (แบบคํารองเรียน 1) 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง) 

        ที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
        เทศบาลตําบลน้ําโจ  

      วันที่............................................ 

เรื่อง    .............................................................................. 

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

  ขาพเจา............................................................................อายุ...........ป อยูบานเลขที่............. 
ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด..............................โทรศัพท....................................... 
อาชีพ.......................................ตําแหนง...........................................มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน 
เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ําโจ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง............................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  ทั้งนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขอความขางตนเปนจริงและยินดี
รับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี  พรอมนี้ ขาพเจาขอสงหลักฐานประกอบการรองทุกข/
รองเรียน (ถามี) ไดแก 
  1)…………………………………………………………………………………………………….จํานวน..........ชุด 
  2)…………………………………………………………………………………………………….จํานวน..........ชุด 
  3)…………………………………………………………………………………………………….จํานวน..........ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
       (ลงชื่อ)....................................................... 
               (.........................................................) 
             ผูรองทุกข/รองเรียน 
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          (แบบคํารองเรียน 2) 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ทางโทรศัพท) 

        ที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
        เทศบาลตําบลน้ําโจ  

      วันที่............................................ 

เรื่อง    .............................................................................. 

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

  ขาพเจา............................................................................อายุ...........ป อยูบานเลขที่............. 
ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด..............................โทรศัพท....................................... 
อาชีพ.......................................ตําแหนง...........................................มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน 
เพ่ือใหเทศบาลตําบลน้ําโจ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง............................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยอาง................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขอความขางตนเปนจริง และเจาหนาที่ได
แจงใหขาพเจาทราบแลววา หากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 

 
     (ลงชื่อ).......................................................(เจาหนาที่ผูรับเรื่อง) 
            (.........................................................) 
     วันที…่…………………………………………………. 
     เวลา............................................................. 
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          (แบบตอบรับขอรองเรียน 1) 

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ที่ ................................................     ที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
        เทศบาลตําบลน้ําโจ  

      วันที่............................................ 

เรื่อง    ตอบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน  

เรียน    ...................................................................... 

  ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลน้ําโจ    
โดยผานชองทาง     (   )   หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย        (   )   ดวยตนเอง       (   )   ทางโทรศัพท   
(   ) อื่นๆ ระบุ........................................................... ลงวันท่ี.....................................เก่ียวกับเรื่อง.................... 
........................................................................................................................................................................นั้น 

  เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลวตามทะเบียนรับ 
เลขรับที่.........................ลงวันที่..................................... และเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลว 
เห็นวา 
   (   ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ และไดมอบหมาย 
ให...................................................................................................... เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
   (   ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ และไดจัดสงเรื่อง 
ให........................................................................... ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ 
   (   ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว 
ตามกฎหมาย.................................................................................................................................................. 
จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายปยะ  พินิจผล) 
              นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

สํานักปลัด 
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
โทร. 0-5434-6238



-12- 
          (แบบตอบขอรองเรยีน 2) 

แบบแจงผลการดําเนินการเรือ่งรองทุกข/รองเรียน 

ที่ ................................................     สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
        111  หมูที่ 5  ตําบลน้ําโจ 
        อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 

      วันที่............................................ 

เรื่อง    แจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน    ...................................................................... 

อางถึง หนังสือเทศบาลตําบลน้ําโจ ที่...................ลงวันที่.......................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ........................................................................................................................................... 
  2. ........................................................................................................................................... 

  ตามที่ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/
รองเรียนของทาน ความละเอียดแจงแลว นั้น 

  ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลน้ําโจ ไดรับแจงผลการดําเนินการจากสวนราชการ/
หนวยงานที่เก่ียวของ ตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริง สรุปวา………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้ ท้ังนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคาน
พรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
        (นายปยะ  พินิจผล) 
              นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

สํานักปลัด 
ศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
โทร. 0-5434-6238 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลน้ําโจ 
เรื่อง  มาตรการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

…………………………….. 

  เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ

พัฒนา บําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือใหมีชองทางแจงเบาะแสการ

ทุจริต  หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ เทศบาลตําบล   

น้ําโจ  จึงจัดใหมีชองทางสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล      

จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน  เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและ

ไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน  โดยกําหนดสถานที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ณ  หองปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลน้ําโจ  อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง และมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/       

รองทุกข  ดังนี ้

  1) Banner รับเรื่องรองเรียนผานหนาเว็ปไซตเทศบาล www.namjo.go.th 
  2) รองเรียนผานตู/กลองรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
  5) โทรศพัท 0 5434 6238 
  6) ขาวจากสื่อสิ่งพิมพ 
  7) Email ของหนวยงาน  tt_namjo@hotmail.com 
  8) รองเรียนผานสื่อสังคมออนไลน Face book / line 

 ทั้งนี้ ขอมูลของผูรองทุกข/รองเรียนและผูแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจงเบาะแส     

การทุจริตทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเทานั้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายปยะ  พินิจผล) 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

 



 

 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ที่  181 / 2563 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
…………………………….. 

  ตามที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดประกาศกําหนดมาตรการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพ่ือให
การบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา บําบัดทุกข บํารุงสุข  
ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว
ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้ง เพ่ือใหมีชองทางแจงเบาะแสการทุจริตหรือไมไดรับความเปนธรรม
จากการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว  จึงขอแตงตั้ง
เจาหนาดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดังนี ้
  1. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย 
   1. ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ             ประธานกรรมการ 
   2. หัวหนาสํานักปลัด               กรรมการ 
   3. ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
   4. ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
   5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
   6. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
   7. เจาหนาที่ธุรการ (สํานักปลัด)   กรรมการ/เลขานุการ 
  โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีหนาที่ วิเคราะห ติดตาม ประสานงาน
และประเมินเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ตามลําดับความสําคัญเรงดวน  และประสานแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแกไข เรงรัด ติดตามผลการดําเนินงานและแจงผล              
การดําเนินงานใหผูรองทราบ  จัดทําสถิติ และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคบับัญชาทราบ 
  2. เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย 

2.1 นางสาวศรีพรรณ  จินดาธรรม  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

  ใหเจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ลงทะเบียนรับเรื่อง    
ตอบปญหาขอซักถาม  (กรณีตอบได) แยกเรื่องและสงเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่   3   มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายปยะ  พินิจผล) 
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 

 
 



 
 

 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ที่  182 / 2563 

เรื่อง  มอบหมายหนาที่รับผิดชอบศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนเทศบาลตําบลน้ําโจ 
…………………………….. 

  ตามที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลน้ําโจ เพ่ือทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินการแกไขปญหาความตองการ
ของประชาชนและเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนตามคํารองขอไดอยางรวดเร็ว เพ่ือให
การบริหารจัดการศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนเทศบาลตําบลน้ําโจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินการจัดการแกไขปญหาให กับประชาชนไดอยางรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจในการบริการ              
จึงมอบหมายหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนเทศบาลตําบลน้ําโจ          
ใหผูมีรายนามดังตอไปนี ้

 1. นายสุภชัย  วงศพิชัย  ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโจ  ผูอํานวยการศูนย 
 2. นางวิยะดา  ไชยวรรณ  ผูอํานวยการกองคลัง  รองผูอํานวยการศูนย 

3. นายรชฏ  ใจดี  หัวหนาสํานักปลัด  คณะทํางานประจําศูนย 
 4. นายเอกชัย  เนตรวิศุทธ ผูอํานวยการกองชาง  คณะทํางานประจําศูนย 
 5. นางณัชพันธ  มานพ  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข คณะทํางานประจําศูนย 

และสิ่งแวดลอม  
 6. ส.ต.ท.หญิงจิรภา  มณีนันท ผูอํานวยการกองวิชาการ  คณะทํางานประจําศูนย 

และแผนงาน 
 7. นางสาวศรีพรรณ  จินดาธรรม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เลขานุการศูนย 

  ใหมีหนาที่ในการวางระบบการบริหารศูนยรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ติดตามเรงรัดการแกไขปญหาของประชาชนตามขอรองทุกหรือขอรับบริการ และใหรายงานปญหาอุปสรรค 
ตลอดจนผลการดําเนินงานใหทราบ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

     สั่ง  ณ  วนัที่   3   มีนาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
                (นายปยะ  พินิจผล) 

      นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโจ 
 
 
 
 


