
 

 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม 

ท่ี 399/2564 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 
ของเทศบาลตำบลท่าเกษม 

---------------------- 
            ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ด่วนท่ีสุด ท่ี สก 0023.4/ว.1390  
ลงวันที่  28 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น Integrity and 
Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity  Assessment) 
และดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
            เพื่อให้ การจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัว ไปและเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ 
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัว ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย 
            1. นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม     ประธานกรรมการ 
            2. ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม     กรรมการ 
            3. รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม    กรรมการ 
            4. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
            5. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
            6. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
            7. ผู้อำนวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
            8) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 
            ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี พิจารณา กล่ันกรอง ศึกษาข้อมูล นามากำหนดเป็นคู่มือการคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรยีนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบล
ท่าเกษม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
          ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                      ส่ัง  ณ  วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

                                (ลงช่ือ)         
                                     (นายวิเชียร   สุคนธประทีป) 
                                                          นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 



 



 
คำสั่งเทศบาลตำบลท่าเกษม 

ท่ี 400/๒๕64 
เร่ือง การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 

และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง) 

................................................................ 
              ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลท่าเกษม ที ่ 399 /๒๕64 ลงวันที ่ 29 ธันวาคม  2564 เรื ่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัด
จ้าง) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม เพื่อ ให้ บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบ
อำนาจหน้าที่ และโดยท่ีเทศบาลตำบลท่าเกษม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นท่ี 
จำนวน 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม ซึ่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
มาโดยตลอด ทั้งนี ้เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอาศัย
อำนาจตามความใน มาตรา50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลท่าเกษม จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ 
สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ (ตู ้แดง) ณ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม และขอแต่งตั ้งให้เจ้าหน้าที่ตามตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้ 
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 
     1. ปลัดเทศบาล  เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าเกษม เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง และเรื่องท่ีผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง 
     2. รองปลัดเทศบาล  เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลท่าเกษม  เกี่ยวกับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง และเรื ่องที่ผู ้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี ่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดเทศบาลในการ
ดำเนินการ ทุกเรื่องท่ีปลัดมอบหมาย 
     3. หัวหน้าสานักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานปลัด และเรื่องที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี ่ยวข้อง โดยมีเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานปลัดฯ 
  4. ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส่วนโยธา และเรื่องท่ีผู้ มีอำนาจใช้ดุล พินิจแล้ว เห็นว่าเกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง
และผู้ช่วยช่างโยธา เป็นเจ้าหน้าท่ี/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนโยธา 
 



 

 

 

       
     5. ผู้อานวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง และเรื่องท่ีผู้ มีอำนาจใช้ดุล พินิจแล้ว เห็น ว่าเกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการคลังและ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี เป็นเจ้าหน้าท่ี / เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง 
      6. หัวหน้ากองการศึกษาฯ เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองการศึกษาฯ และเรื่องที่ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องโดยมี นักวิชาการ
ศึกษา/ครู ผดด. เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการช่วยเหลือ และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนการศึกษาฯ 
  โดยให้ ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลท่าเกษม มีอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทำการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 
     2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 
     3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเกษม  ดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง
และสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคำหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์สำหรับ
การนั้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 

   
     4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคำร้องบางส่วนก็ได้ ท้ังนี้ 
หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
    5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
     6. ให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
        6.1 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
        6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสำคัญตามคำร้องเฉพาะท่ี
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นำส่งเอกสารคำร้องต้นฉบับ 
รวมทั้งหากมีความจำเป็นให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ท้ังนี้ หากมี
การประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้ 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

  
1. นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสุชาดา คงมั่นกลา   ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
4. นายภุชงค์ คงมั่นกลาง   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
5. นายอนุสรณ์ สาครแก้ว   ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
6. นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกล่ิน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน 
7. นางสาวจิตติมา ลึกลือ   ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ 
8. นางสาววิไลวรรณ คงหอม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9. นางอัญญาณี สังข์สวัสด์ิ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
10. นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11. นางสุกัญญา พูลจวง   ตำแหน่ง ครู คศ.๑ 
12. นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ 
เรื่องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 
 2. ปรับปรุงเอกสารคำขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ 
กรอกเอกสาร 
 3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
 4. แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน 
 ให้ผู้ท่ีได้รับ แต่งต้ังถือปฏิบัติตามคำส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่อง 
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรี โดยทันที 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่อง 
ร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย 

ปลัด เทศบาล. 
รองปลัด เทศบาล 
ผู้อานวยการกองคลัง 
หัวหน้าส่วนโยธา 
หัวหน้าสานักปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 

ประธานคณะทางาน 
คณะทางาน 
คณะทางาน 
คณะทางาน 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวิบูลสุข  ตัณจักรวรานนท์ 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก 
นางศิริพร  ชาญชาติณรงค์ 
นายเฉลย ธนะภูมิชัย  
นายสุริยา ผลาหาญ 
นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๖. 
๗. 

               ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการดำเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง 
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดำเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง 
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่า
เกษม ต่อไป 
      ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 

    (ลงช่ือ)             
  (นายวิเชียร   สุคนธประทีป) 
           นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม 



  


