
คำ�ส ัง่เทศบ�ลตำ�บลท�่เกษม
ที ่  388/2563

เร ือ่ง แตง่ต ัง้คณะกรรมก�รจดัทำ�คูม่อืปฏบิตังิ�นด�้นก�รรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่ง
รอ้งเรยีน

ก�รจดัซือ้จดัจ�้ง ประพฤตมิชิอบ ของเทศบ�ลตำ�บลท�่เกษม
----------------------

ตามทีเ่ทศบาลตำาบลทา่เกษม ไดป้ระกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและตอ่ตา้นการ
ทจุรติคอรัปชัน่รณรงคใ์หข้า้ราชการในสงักดัปฏบิตัริาชการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  ไมแ่สวงหา
ผลประโยชนแ์ละปฏบิตัโิดยมชิอบตลอดถงึป้องกันไมใ่หง้บประมาณแผน่ดนิร่ัวไหลโดยไมเ่กดิ
ประโยชนต์อ่ประชาชนและประเทศชาติ

เพือ่เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และการสรา้งระบบราชการทีใ่สสะอาด  เทศบาลตำาบลทา่เกษม จงึขอประกาศตวัเป็นหน่วยงาน
ใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่โดยการจัดทำาคูม่อื ปฏบิตั ิ
งานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีนการจัดซือ้จัดจา้ง ประพฤตมิชิอบ ของเทศบาล
ตำาบลทา่เกษม   เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดทำาคูม่อื ปฏบิตังิานดา้นการ
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีนการจัดซือ้จัดจา้ง ประพฤตมิชิอบ ประกอบดว้ย
            1. นายกเทศมนตรตีำาบลทา่เกษม ประธานกรรมการ
            2. ปลัดเทศบาลตำาบลทา่เกษม กรรมการ
            3. หัวหนา้สำานักปลัดเทศบาล กรรมการ
            4. ผูอ้ำานวยการกองคลัง กรรมการ
            5. ผูอ้ำานวยการกองชา่ง กรรมการ
            6. ผูอ้ำานวยการกองการศกึษาฯ กรรมการ
            7. ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม กรรมการ
           8.รองปลัดเทศบาลตำาบลทา่เกษม กรรมการและ
เลขานุการ
            ใหผู้ไ้ดรั้บการแตง่ตัง้มหีนา้ที ่พจิาณา กลั่นกรอง ศกึษาขอ้มลู นำามากำาหนดเป็นคูม่อื
การคูม่อืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีนการจัดซือ้จัดจา้ง ประพฤตมิิ
ชอบ ของเทศบาลตำาบลทา่เกษม เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตอ่ไป

ทัง้นี้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป

สัง่ ณ วันที ่  5    เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563

(นายวเิชยีร  สคุนธประทปี)
นายกเทศมนตรตีำาบลทา่เกษม



คำ�ส ัง่เทศบ�ลตำ�บลท�่เกษม
ที ่   389 /2563

เร ือ่ง ก�รจดัต ัง้ศนูยร์บัเร ือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจ�้ง
ประพฤตมิชิอบ

และมอบหม�ยเจ�้หน�้ทีผู่ร้บัผดิชอบและตดิต�มและประเมนิผลคูม่อืก�รปฏบิตังิ�น
เรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรือ่งรอ้งเรยีนจดัซือ้จดัจ�้ง  ประพฤตมิชิอบ

................................................................
ตามคำาสัง่เทศบาลตำาบลทา่เกษม   ที ่ 388   /2563 ลงวันที ่ 5 พฤศจกิายน 2563 

เรือ่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดทำาคูม่อื ปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีน
จัดซือ้จัดจา้ง ประพฤตมิชิอบของเทศบาลตำาบลทา่เกษม  เพือ่ใหบ้รกิารสาธารณะ บรรเทาทกุข ์
บำารงุสขุ แกป่ระชาชนภายในกรอบอำานาจหนา้ที ่และโดยทีเ่ทศบาลตำาบลทา่เกษม เป็นองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ภีาระหนา้ทีรั่บผดิชอบพืน้ที ่จำานวน  5 ชมุชน ในเขตเทศบาลตำาบลทา่
เกษม  ซึง่ ไดด้ำาเนนิการปรับปรงุแกไ้ขการปฏบิตัริาชการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งมาโดยตลอด ทัง้นี้
เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชนและใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัริาชการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดงันัน้ เพือ่ประสทิธภิาพและความสมัฤทธิผ์ลของการดำาเนนิการดงักลา่ว 
โดยเฉพาะในสว่นของการอำานวยความสะดวก และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตาม
แนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่อีาศยัอำานาจตามความในมาตรา 48 เตรส แหง่พระราช
บญัญตัเิทศบาล 2546  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุนั ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 
แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
เทศบาลตำาบลทา่เกษม จงึไดจั้ดตัง้ “ศนูยร์บัเร ือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข”์ ณ สำ�นกัง�นปลดั 
เทศบ�ลตำ�บลท�่เกษม  อำ�เภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ พรอ้มจัดวางตูรั้บเรือ่งรอ้ง
เรยีน/รอ้งทกุข ์(ตูแ้ดง) ณ  หนา้อาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลทา่เกษม และขอแตง่ตัง้ใหเ้จา้
หนา้ทีต่ามตำาแหน่งดงัตอ่ไปนี้
   เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ดงันี้
   1. ปลัดเทศบาลตำาบลทา่เกษม เป็นประธานศนูยรั์บเรือ่งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัดการให ้
ความชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องเทศบาลตำาบลทา่เกษม เกีย่วกบัคณะผูบ้รหิาร, 
สมาชกิสภาเทศบาล, ขา้ราชการ พนักงานและพนักงานจา้ง และเรือ่งทีผู่ม้อีำานาจใชด้ลุพนิจิ
แลว้เห็นวา่เกีย่วขอ้ง
   2. รองปลัดเทศบาล เป็นรองประธานศนูยรั์บเรือ่งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัดการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องเทศบาลตำาบลทา่เกษม เกีย่วกบัคณะผูบ้รหิาร,สมาชกิสภา
เทศบาล, ขา้ราชการ พนักงาน และพนักงานจา้ง และเรือ่งทีผู่ม้อีำานาจใชด้ลุพนิจิแลว้เห็นวา่
เกีย่วขอ้ง เป็นผูช้ว่ยเหลอืปลัดเทศบาลตำาบลทา่เกษม ในการดำาเนนิการ ทกุงาน ทีป่ลัดมอบ
หมาย
   3. หัวหนา้สำานักปลัด เป็นเจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัดการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องสำานักงานปลัด และเรือ่งทีผู่ม้อีำานาจใชด้ลุพนิจิแลว้เห็นวา่
เกีย่วขอ้ง โดยมนัีกวเิคราะหน์โยบายและแผน เป็นเจา้หนา้ที่/เลขานุการชว่ยเหลอื และรับผดิ
ชอบเกีย่วกบังานธรุการ ซ ึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของสานักงานปลัดฯ

3. ผูอ้ำานวยการกองชา่ง เป็นเจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัดการให ้
ความชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องสว่นโยธา และเรือ่งทีผู่ ้มอีำานาจใชด้ลุพนิจิแลว้ เห็น
วา่เกีย่วขอ้ง โดยมผีูช้ว่ยนายชา่งโยธา เป็นเจา้หนา้ที/่เลขานุการชว่ยเหลอื และรับผดิชอบเกีย่ว
กบังานธรุการซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองชา่ง



   4. ผูอ้ำานวยการกองคลัง เป็นเจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัดการให ้
ความชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องกองคลัง และเรือ่งทีผู่ ้มอีำานาจใชด้ลุ พนิจิแลว้ เห็น 
วา่เกีย่วขอ้ง โดยมหัีวหนา้ฝ่ายการคลัง เป็นเจา้หนา้ที ่/ เลขานุการชว่ยเหลอื และรับผดิชอบ
เกีย่วกบังานธรุการ ซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองคลัง
    5. ผูอ้ำานวยการกองการศกึษา  เป็นเจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขแ์ละเรง่รัด
การใหค้วามชว่ยเหลอืขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องกองการศกึษาฯ และเรือ่งทีผู่ม้อีำานาจใช ้
ดลุพนิจิแลว้เห็นวา่เกีย่วขอ้งโดยม ีนักวชิาการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจา้
หนา้ที/่เลขานุการชว่ยเหลอื และรับผดิชอบเกีย่วกบังานธรุการ ซ ึง่อยูใ่นความรับผดิชอบ
ของกองการศกึษาฯ
  6. ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เป็นเจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งราวรอ้งเรยีน/รอ้ง
ทกุขแ์ละเรง่รัดการใหค้วามชว่ยเหลอืขอ้

รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม และเรือ่งทีผู่ม้อีำานาจใชด้ลุพนิจิแลว้เห็น
วา่เกีย่วขอ้งโดยม ีมนัีกวชิาการสาธารณสขุและส ิง่แวดลอ้ม  เป็นเจา้หนา้ที/่เลขานุการชว่ยเหลอื
และรับผดิชอบเกีย่วกบังานธรุการ ซ ึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองสาธารณสขุและส ิง่แวดลอ้ม
โดยให ้ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขเ์ทศบาลตำาบลทา่เกษม มอีำานาจหนา้ทีแ่ละวธิกีารดำาเนนิ
การดงัตอ่ไปนี้
   1. รับเรือ่งราวขอ้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์เกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการ อปุสรรค ความยุง่ยาก
หรอืปัญหาอืน่ใดจากประชาชน หน่วยงาน องคก์รตา่งๆ แลว้ทาการประเมนิ วเิคราะห ์ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้
   2. ในเบือ้งตน้ใหถ้อืเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบตัรสนเทห่ ์ใหพ้จิารณา
เฉพาะรายทีร่ะบหุลักฐาน กรณีแวดลอ้มปรากฏชดัแจง้ ตลอดจนชีพ้ยานบคุคลแน่นอน
   3. ประสานการปฏบิตัใิหส้ว่นราชการในสงักดัเทศบาลตำาบลทา่เกษม ดำาเนนิการตาม
ภารกจิทีเ่กีย่วขอ้งและสามารถขอใหบ้คุคลในสงักดัสว่นราชการนัน้ใหถ้อ้ยคำาหรอืขอ้มลูเอกสาร 
หลักฐานใดๆ เพือ่ประโยชนส์าหรับการนัน้ได ้
   4. กรณีทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัคด ีหรอือาจกอ่ใหเ้กดิเป็นคดคีวามได ้ใหแ้จง้รายละเอยีด
เฉพาะทีส่ว่นราชการเจา้ของเรือ่งจะสามารถนาไปพจิารณาดำาเนนิการตอ่ไปได ้โดยอาจมกีาร
ปกปิดขอ้ความตามคำารอ้งบางสว่นก็ได ้ทัง้นี ้หากสว่นราชการเจา้ของเรือ่งประสานขอทราบ
ขอ้มลูรายละเอยีดเพิม่เตมิใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี
 5. กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืหน่วยงานอืน่ ใหส้ง่เรือ่งใหหั้วหนา้สว่น
ราชการหรอืเหนอืกวา่สว่นราชการตน้สงักดัของผูถ้กูรอ้ง หรอืสง่เรือ่งใหส้ว่นราชการหรอืหน่วย
งานทีม่อีำานาจหนา้ที ่ในการสบืสวนเรือ่งรอ้งเรยีนของสว่นราชการหรอืหน่วยงานนัน้เป็นการ
เฉพาะ

7. รายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว
8. ดำาเนนิการอืน่ ๆ ตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานประจำาศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และเรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้จัดจา้ง 
ผูป้ระพฤตมิชิอบ ดงันี้
1. นางสาวสชุาดา  คงมั่นกลาง ตำาแหน่ง นักพัฒนาชมุชน

ประธาน
1. นายชศูกัดิ ์   บญุมา ตำาแหน่ง  นักบรหิารงานคลัง

คณะทำางาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ดาวเศษ ตำาแหน่ง  นักวชิาการสาธารณสขุ

คณะทำางาน
3. นายภชุงค ์ คงมั่นกลาง ตำาแหน่ง  เจา้พนักงานป้องกนั คณะทำางาน
4. นางสาวสวุรางค ์ แสวงมงคล ตำาแหน่ง นักทรัพยากรบคุคล   คณะ
ทำางาน/เลขานุการ



   6. ใหพ้จิารณาดำาเนนิการเป็นกรณีพเิศษเฉพาะเรือ่ง ดงันี้
         6.1 กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมั่นคงของประเทศ
         6.2 กรณีทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ชวีติและความปลอดภัยของผูร้อ้ง ใหส้รปุสาระสำาคญั
ตามคำารอ้งเฉพาะทีส่ว่นราชการเจา้ของเรือ่งจะสามารถนาไปพจิารณาดำาเนนิการตอ่ไปได ้โดย
อาจไมน่าสง่เอกสารคำารอ้งตน้ฉบบั รวมทัง้หากมคีวามจาเป็นใหป้ระสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ใหก้ารคุม้ครองผูร้อ้งเป็นพเิศษรายกรณี ทัง้นี้ หากมกีารประสานขอทราบขอ้มลูรายละเอยีด
เพิม่เตมิใหพ้จิารณาเป็นรายกรณีดว้ย
โดยมหีน�้ที ่ดงันี้
 1. รับเร ือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ลงทะเบยีน แยกเร ือ่ง และสง่เร ือ่งใหก้บัสว่นราชการ
เจา้ของเรือ่งเพือ่ดำาเนนิการตามอำานาจหนา้ที่

 2. ปรับปรงุเอกสารคำาขอในกระบวนงานตา่ง ๆ เพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยและเกดิความสะดวก
ในการกรอกเอกสาร

 3. ตดิตามความคบืหนา้เมือ่ไดรั้บการสอบถามจากประชาชนผูรั้บบรกิาร
 4. แจง้ผลการดำาเนนิการใหป้ระชาชนผูรั้บบรกิารทราบ ภายใน 15 วัน

 ใหผู้ท้ ีไ่ดร้ับ แตง่ตัง้ถอืปฏบิตัติามคำาสัง่โดยเครง่ครัด ตามระเบยีบ อยา่ใหเ้กดิความ
บกพรอ่ง
เสยีหายแกร่าชการได ้หากมปัีญหาอปุสรรคใหร้ายงานนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลโดยทันที

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลคูม่อืการปฏบิตังิานเร ือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และ
เรือ่งรอ้งเรยีนจัดซือ้จัดจา้ง ผูป้ระพฤตมิชิอบ ประกอบดว้ย

1. นางสาวรจุริา  พงศพั์นธุพ์เิชฐ ตำาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ประธาน

2. นายวบิลุสขุ  ตณัจักรวรานนท์ ตำาแหน่ง  ปลัดเทศบาล
คณะทำางาน

3. นางศริพิร  ชาญชาตณิรงค์ ตำาแหน่ง  ผูอ้ำานวยการกองคลัง
คณะทำางาน

4. นายเฉลย  ธนะภมูชิยั ตำาแหน่ง  ผูอ้ำานวยการกองชา่ง
คณะทำางาน

5. นายสรุยิา  ผลาหาญ ตำาแหน่ง  หัวหนา้สำานักปลัดเทศบาล  
คณะทำางาน

6. นายณดนธ ์ พรศลิป์ ตำาแหน่ง  ผูอ้ ำานวยการกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอ้ม คณะทำางาน

7. นางเกตนน์ภิา  ไกรจะบก ตำาแหน่ง  รองปลัดเทศบาล
คณะทำางาน/เลขานุการ

ใหค้ณะกรรมการมหีนา้ทีใ่นการดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลคูม่อืการปฏบิตังิานเรือ่ง
รอ้งเรยีน/ รอ้งทกุข ์กำาหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผลตลอดจนดำาเนนิการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใหท้ราบถงึผลการปฏบิตังิานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์และรายงานผลการตดิตาม
และประเมนิผลตอ่นายกเทศมนตรตีำาบลทา่เกษม  ตอ่ไป

ทัง้นี้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป
สัง่ ณ วันที ่  5   เดอืนพฤศจกิายน   พ.ศ. 2563



(นายวเิชยีร  สคุนธประทปี)
นายกเทศมนตรตีำาบลทา่เกษม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


