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คู่มือสําหรบัประชาชน: การรบัแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอ้ํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 

 
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ.2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พืน้ที่ใหบ้รกิาร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา ไม่ม ี  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอ่เดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่้อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลนํ้าโจ้  
11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  
1) สถานที่ให้บรกิารงานธุรการสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าโจ้/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1) การร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ด้วยวาจา/โทรศัพท์ 
 
ให้กรอกข้อมูลลงในแบบคํารอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
 
กรณีด้วยวาจามาร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยตัวเอง (ถ้าเป็นเรื่องของผู้อ่ืนต้องแนบใบมอบอาํนาจด้วย) 
 
ให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อคุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผู้เกี่ยวข้อง) หากผู้ร้องไม่ยินยอม
ลงชื่อมิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง 
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กรณีโทรศัพทใ์ห้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในแบบหากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ขอ้มูลมิให้รับเรือ่งร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา 
(เพื่อคุ้มครองสทิธิบุคคล/นิติบุคคลผู้เกี่ยวขอ้ง) และแจ้งให้ผผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง 
 
 2) การร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หนังสือดังกล่าวไม่กําหนด/บังคับรปูแบบแต่ต้องมีลักษณะดังนี้ 
 
 -มีช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
 
 -ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข/์ร้องเรียนพร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร 
 
 -ใช้ถ้อยคําสุภาพ 
 
 -มีลายมือชื่อของผู้ร้องถ้าเป็นการ้องทุกข์/ร้องเรียนแทนผูอ่ื้นต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย 
 
หมายเหตุ  -เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัดเจนให้ตรวจสอบได้เรื่องที่ไม่
ปรากฎตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบผู้ร้องไม่ได้เรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้องโดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่
ร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ที่ศาลหรอืศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเด็ดขาดแล้วตลอดถึงได้มีการบังคับ
คดีแล้วเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่รับดําเนินการได้ 
 
 -ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วกรณีขาดสาระสําคัญไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลังซึ่งจะแจ้งผู้ร้องทราบ
ต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้) 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับ
เรื่องพิจารณาในเบื้องต้นว่า
เป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ควรรับหรือไม่ควรรับ
ดําเนินการ 
 

30 นาท ี - (ลงทะเบียนรับเมื่อ
เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ส่งเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 

3 ช่ัวโมง - - 

3) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/
เทศบาลตําบลนํ้าโจ้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

15 วัน - (ขยายเวลาได้ตาม
อํานาจที่กฎหมาย
บัญญัติไว้) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ตามท่ีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดไว้และแจ้งให้ผู้ร้อง 
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียนร้องเรียนณช่องทางที่ย่ืนคําของานธุรการสํานักปลัดเทศบาลตําบลนํ้าโจ้หมายเหตุ (สํานักงาน

เทศบาลตําบลนํ้าโจ้เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 52150) 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทางการรอ้งเรียนโทรศพัท์  : 0 5434 6238 
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หมายเหต-ุ 
3) ช่องทางการรอ้งเรียนเว็ปไซค์  :  www.namjo.org 

หมายเหต-ุ 
4) ช่องทางการรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ ์ 17/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะ

จังหวัดลําปางสถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


