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คํานํา 
 

  คู�มือการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเป&นแนว
ทางการปฏิบัติงานการรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีและเรื่องร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างประจํา
เทศบาลตําบลบ�านแปะของศูนย,รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข,และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ ท้ังนี้เพ่ือให�มีการจัดการข�อร�องเรียนจนได�ข�อยุติ ให�มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
ชัดเจน เพ่ือตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการหรือผู�มีส�วนได�เสีย ซ่ึงจําเป&นจะต�องมี
ข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโปร�งใส ตรวจสอบได� เป&นไปตามระบบคุณธรรม 
และมีเป&นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดหลักการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ประจําป9 พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงได�กําหนดให�หน�วยงาน มีกระบวนการในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการรับเรื่องกล�าวหาร�องเรียนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีภายในหน�วยงานและ
เรื่องกล�าวหาร�องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน เพ่ือเป&นการส�งเสริมให�การปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีสํานักงานฯ ดําเนินไปตามหลักการมีคุณธรรมและโปร�งใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได�    
อันเป&นการเสริมสร�างคุณธรรมและความโปร�งใส ให�เกิดข้ึนในองค,กร   
 

       งานนิติการ เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 เรื่อง          หน�า 

 หลักการและเหตุผล        1 
 การจัดต้ังศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง  1 

ประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
 สถานท่ีตั้ง         1 
 หน�าท่ีความรับผิดชอบ        1 
 วัตถุประสงค�         1 
 คําจํากัดความ         2 
 ช,องทางการร�องเรียน/แจ�งเบาะแส       2 
 ระยะเวลาเป-ดให�บริการ        2 
 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน      3 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        4 
 การรับและตรวจสอบข�อร�องเรียนจากช,องทางต,าง ๆ     4 
 หลักเกณฑ�ในการรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 
 การบันทึกเรื่องร�องเรียน        5 
 การประสานหน,วยงานเพ่ือแก�ไขข�อร�องเรียนและการแจ�งกลับผู�ร�องเรียน  5 
 ติดตามการแก�ไขข�อร�องเรียน       6 
 การรายงานผลการจัดการข�อร�องเรียนของหน,วยงาน     6 
 มาตรฐานงาน         6 
 ภาคผนวก         7 

 - แบบฟอร�มคําร�องเรียน/ร�องทุกข� (กรณีพบการทุจริต)    8 
- แบบฟอร�มคําร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง      10 

 - ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ เรื่อง การจัดต้ังศูนย,รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข, 
   และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 - ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ เรื่อง คู�มือการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบ 
 - คําสั่งเทศบาลตําบลบ�านแปะ ท่ี 022/๒๕63 เรื่อง การจัดต้ังศูนย,รับเรื่องราว 
   ร�องเรียน/ร�องทุกข, และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ  
 - คําสั่งเทศบาลตําบลบ�านแปะ ท่ี 023/๒๕63 เรื่อง แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีประจํา 
   ศูนย,รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข, และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
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คู�มือการจัดการเร่ืองร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได�กําหนดให�หน,วยงาน มีกระบวนการในการดําเนินงานเก่ียวกับการรับเรื่องกล,าวหา
ร�องเรียนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีภายในหน,วยงานและเรื่องกล,าวหาร�องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ�างของหน,วยงาน เพ่ือเปLนการส�งเสริมให�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีสํานักงานฯ ดําเนินไปตามหลักการมี
คุณธรรมและโปร�งใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได� อันเป&นการเสริมสร�างคุณธรรมและความโปร�งใส 
ให�เกิดข้ึนในองค,กร จึงได�มีการจัดทําคู,มือการปฏิบัติงานฯ ข้ึน  

๒. การจัดตั้งศูนย รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  เพ่ือให�การบริหารระบบราชการเปLนไปด�วยความถูกต�อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม มุ,งก,อให�เกิดการ
ดําเนินงานของหน,วยงานเปLนไปโดยมีคุณธรรมและมีความโปร,งใสในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงจะเปLน
การปOองกันเก่ียวกับให�บริการท่ีไม,เปLนธรรม หรือการปฏิบัติงานท่ีอาจจะไม,ถูกต�องตามกฎหมายของเจ�าหน�าท่ี
ดังนั้นเพ่ือให�การบริการแก,ประชาชนชนเปLนไปอย,างเปLนธรรม และมีประสิทธิภาพ ด�วยความรวดเร็วประสบ
ผลสําเร็จอย,างเปLนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปLนศูนย�รับแจ�งเบาะแสในเรื่องการไม,ได�รับความเปLนธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี หรือการทุจริต เทศบาลตําบลบ�านแปะจึงได�จัดต้ังศูนย,รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข,
และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะข้ึน ซ่ึงในกรณีการร�องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมี
การเก็บรักษาเรื่องราวไว�เปLนความลับและปกป-ดชื่อผู�ร�องเรียน เพ่ือมิให�ผู�ร�องเรียนได�รับผลกระทบและได�รับ
ความเดือดร�อนจากการร�องเรียนดังกล,าว 
 

3. สถานท่ีตั้ง 
  ท่ีตั้ง เลขท่ี 148 หมู, 8 สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม, 
 

4. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
  เปLนศูนย�กลางในการรับเรื่องร�องเรียนการทุจริตของเจ�าหน�าท่ีท่ีอาจเกิดข้ึนในเทศบาลตําบล
บ�านแปะ และให�บริการข�อมูลข,าวสาร ให�คําปรึกษา รับเรื่องปSญหาความต�องการและข�อเสนอแนะของประชา
ชน ผู�ใช�บริการ หรือ ผู�มีส,วนได�เสียในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 
 

5. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือให�การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดข้ึนในเทศบาลตําบล
บ�านแปะ มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปLนมาตรฐานเดียวกัน 
  2. เพ่ือให�ม่ันใจว,าได�มีการปฏิบัติตามข�อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ�เก่ียวกับการจัดการข�อ
ร�องเรียนท่ีกําหนดไว�อย,างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือพิทักษ�สิทธิของประชาชนและผู�ร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
 

/6. คําจํากัด... 
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6. คําจํากัดความ 
  “เรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายถึง เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ�าหน�าท่ีภายในเทศบาลตําบลบ�านแปะท่ีให�บริการโดยไม,เปLนธรรม หรือไม,ถูกต�องตามกฎหมาย           
โดยมีผู�ใช�บริการหรือผู�มีส,วนได�เสียเปLนผู�ยื่นเรื่องร�องเรียนต,อเทศบาลตําบลบ�านแปะโดยตรง รวมถึงผู�ใช�บริการ
หรือผู�มีส,วนได�เสียยื่นเรื่องร�องเรียนต,อหน,วยงานอ่ืนและส,งต,อมายังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 

  “เรื่องร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง” หมายถึง เรื่องร�องเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ�างโครงการหรือรายการต,างๆ ของเทศบาลตําบลบ�านแปะท่ีได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในปHงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู�ใช�บริการหรือผู�มีส,วนได�เสียเปLนผู�ยื่นเรื่องร�องเรียนเทศบาลตําบลบ�านแปะโดยตรง รวมถึง
ผู�ใช�บริการหรือผู�มีส,วนได�เสียยื่นเรื่องร�องเรียนต,อหน,วยงานอ่ืนและส,งต,อมายังเทศบาลตําบลบ�านแปะ
ดําเนินการ 
 

  “ภารกิจหลัก” หมายถึง ภารกิจหรืออํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 
แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
 

 “ผู�รับบริการ” หมายถึง ผู�ท่ีมารับบริการจากส,วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 

  “ผู�มีส,วนได�เสีย” หมายถึง ผู�มีส,วนได�เสียในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตําบลบ�านแปะรวมถึงประชาชน หรือหน,วยงานท่ีเปLนผู�รับบริการตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 

  “การจัดการข�อร�องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข�อร�องเรียน
ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นคําชมเชย/การสอบถามหรือการร�องขอข�อมูล 
 

  “ผู�ร�องเรียน” หมายถึง หน,วยราชการ/ประชาชนท่ัวไป/ผู�มีส,วนได�เสียท่ีมารับบริการ/ติดต,อ
ราชการผ,านช,องทางต,าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค�ครอบคลุมการร�องเรียนการให�ข�อเสนอแนะ/การให�ข�อคิดเห็น/
การชมเชย/การร�องขอข�อมูล 
 

7. ช3องทางการร�องเรียน/แจ�งเบาะแส 
 1. ร�องเรียนด�วยตนเอง ท่ีศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
  2. ทางไปรษณีย� (สํานักงานเทศบาลตําบลบ�านแปะ เลขท่ี 141 หมู, 8  อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม,) 
  3. ร�องเรียนทางโทรศัพท� หมายเลข 0 5303 2128 ต,อ 11 หมายเลขโทรสาร 0 5303 
2129  
  4. ตู�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
  5. เว็บไซต� http://banpaecity.go.th/ 
  6. Facebook เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
  7. สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 09 1559 1498 
  8. สายตรงปลัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 09 3961 5549 
 

8. ระยะเวลาเป5ดให�บริการ 
  เป-ดให�บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต,เวลา 08.30 
– 16.30 น. 

/9. แผนผัง… 
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9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ยุติ    ไม,ยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10. ข้ันตอน… 
 

1. ร�องเรียนเรื่องตนเอง 

2. ร�องเรียนทางไปรษณีย� 
 

3. ร�องเรียนทางโทรศัพท� 
 

5. ร�องเรียนผ,านเว็บไซต� 
ทต.บ�านแปะ 

 

รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� 

ประสานงานหน,วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดําเนินการสํารวจข�อเท็จจริง 

แจ�งผลให�ศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/   
ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
(15 วัน) 

 

ยุติเรื่องแจ�งผู�ร�องเรียน/ 
ร�องทุกข�ทราบ 

 

ไม,ยุติแจ�งผู�ร�องเรียน/ 
ร�องทุกข�ทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 
รายงานผลให�ผู�บริหารทราบ 

4. ตู�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� 
 

6. ร�องเรียนทาง Facebook 
ทต.บ�านแปะ 

 

7. สายตรงนายกเทศมนตรี 
 

8. สายตรงปลัดเทศบาล 
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10. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การแต,งต้ังผู�รับผิดชอบการจัดการข�อร�องเรียนของหน,วยงาน 
  1. จัดต้ังศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างประจําเทศบาล
ตําบลบ�านแปะ 
  2. จัดทําคําสั่งแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีประจําศูนย� 
  3. แจ�งผู�รับผิดชอบตามคําสั่งเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประสานงานเก่ียวกับเรื่อง
ร�องเรียน 
 

11. การรับและตรวจสอบข�อร�องเรียน/ร�องทุกข  จากช3องทางต3างๆ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข�อร�องเรียน/ร�องทุกข� ท่ีเข�ามายังหน,วยงานจากช,องทาง
ต,างๆ โดยมีข�อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

ช3องทาง ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบช3องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับข�อร�องเรียน/ร�องทุกข  

เพ่ือประสานหาทางแก�ไขป>ญหา 

หมายเหตุ 

ร�องเรียนด�วยตนเอง 
ณ ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนฯ 

ประจํา ทต.บ�านแปะ 

ทุกครั้ง 
ท่ีมีการร�องเรียน 

ภายใน 1 วันทําการ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะ ชั้น 2 

ร�องเรียนทางไปรษณีย� ทุกครั้ง 
ท่ีมีการร�องเรียน 

ภายใน 1 วันทําการ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ�านแปะ 141 หมู, 8      
ต.บ�านแปะ อ.จอมทอง     

จ.เชียงใหม, 
ร�องเรียนทางโทรศัพท� ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ 0 5303 2128 ต,อ 11 

ร�องเรียนผ,านตู�ร�องเรียน/
ร�องทุกข� 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

ร�องเรียนผ,านเว็บไซต� 
ทต.บ�านแปะ 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ http://banpaecity.go.th/ 

ร�องเรียนทาง Facebook ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
สายตรงนายกเทศมนตรี 

ตําบลบ�านแปะ 
ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ 09 1559 1498 

สายตรงปลัดเทศบาล 
ตําบลบ�านแปะ 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ 09 3961 5549 

 
12. หลักเกณฑ การรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑. ใช�ถ�อยคําหรือข�อความสุภาพ ประกอบด�วย 

 ๑) ชื่อ ท่ีอยู,ของผู�ร�องเรียน/ผู�แจ�งเบาะแส 
 ๒) วัน เดือน ปH ของหนังสือร�องเรียน/แจ�งเบาะแส 

/๓) ข�อเท็จจริง… 
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 ๓) ข�อเท็จจริง หรือพฤติการณ�ของเรื่องท่ีร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ปรากฏอย,างชัดเจนว,ามีมูล 
ข�อเท็จจริงหรือชี้ช,องทางแจ�งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ�าหน�าท่ี ชัดแจ�งเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได� 
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ�ามี) 
 ๒. ข�อร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ต�องเปLนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได�หวังสร�างกระแสหรือสร�างข,าวท่ีเสียหาย
ต,อบุคคลอ่ืนหรือหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

๓. เปLนเรื่องท่ีผู�ร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ได�รับความไม,ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีต,างๆ 
ของเจ�าหน�าท่ีสังกัดเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
 ๔. เรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสท่ีมีข�อมูลไม,ครบถ�วน ไม,เพียงพอหรือไม,สามารถหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ใน
การดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให�ยุติเรื่อง หรือรับทราบเปLนข�อมูลและเก็บเปLน
ฐานข�อมูล 

๕. ให�เปLนคําร�องเรียนท่ีเข�าลักษณะดังต,อไปนี้ 
  ๑) คําร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ท่ีเปLนบัตรสนเท,ห� เว�นแต,บัตรสนเท,ห�ระบุพยานหลักฐาน
แวดล�อมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน สอบสวนต,อไปได� ซ่ึงเปLนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี   
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว�พิจารณาเปLนการเฉพาะเรื่อง 
  ๒) คําร�องเรียน/แจ�งเบาะแสท่ีเข�าสู,กระบวนการยุติธรรมแล�ว หรือเปLนเรื่องท่ีศาลได�มี        
คําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุดแล�ว 
  ๓) เรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ท่ีอยู,ในอํานาจหน�าท่ีของหน,วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค�กรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไว�เปLนการเฉพาะ เว�นแต,คําร�องจะระบุว,าหน,วยงานดังกล,าวไม,
ดําเนินการหรือดําเนินการแล�วยังไม,มีผลความคืบหน�า ท้ังนี้ ข้ึนอยู,ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชา 
  ๔) คําร�องเรียน/แจ�งเบาะแส ท่ีเกิดจากการโต�แย�งยังสิทธิระหว,างบุคคลต,อบุคคลด�วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ�ดังกล,าวข�างตันแล�ว ให�อยู,ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาว,าจะรับไว�พิจารณาหรือไม,
เปLนเรื่องเฉพาะกรณี 
 

13. การบันทึกข�อร�องเรียน 
  1. กรอกแบบฟอร�มบันทึกข�อร�องเรียน/ร�องทุกข� โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู, หมายเลข
โทรศัพท�ติดต,อ เรื่องร�องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ 
  2. ทุกช,องทางท่ีมีการร�องเรียน เจ�าหน�าท่ีต�องบันทึกข�อร�องเรียน/ร�องทุกข� ลงในสมุดรับเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริต 
 

14. การประสานหน3วยงานเพ่ือแก�ไขป>ญหาข�อร�องเรียน และการแจ�งผู�ร�องเรียนทราบ 
  1. กรณีเปLนการขอข�อมูลข,าวสาร ประสานหน,วยงานผู�ครอบครองเอกสาร เจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือให�ข�อมูลแก,ผู�ร�องขอได�ทันที 
  2. ข�อร�องเรียนท่ีเปLนการร�องเรียนการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี เก่ียวกับการให�บริการโดยไม,
เปLนธรรม หรือไม,ถูกต�องตามกฎหมาย ของผู�ใช�บริการ หรือผู�มีส,วนได�เสีย ให�จัดทําบันทึกข�อความเสนอไปยัง
ผู�บริหารเพ่ือสั่งการให�ตรวจสอบและแจ�งผู�ร�องเรียนทราบต,อไป 
  3. ข�อร�องเรียนจัดซ้ือจัดจ�าง ของผู�ใช�บริการ หรือผู�มีส,วนได�เสีย ให�จัดทําบันทึกข�อความเสนอ
ผู�บริหารพิจารณาสั่งการไปยังกลุ,มงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจ�งผู�ร�องเรียนทราบต,อไป 

/15. การติดตาม… 
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15. การติดตามแก�ไขป>ญหาข�อร�องเรียน 
  ให�หน,วยงานท่ีเก่ียวข�องรายงานผลการดําเนินการให�ทราบภายใน 5 วันทําการ เพ่ือเจ�าหน�าท่ี
ศูนย�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�ฯ จะได�แจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบ ต,อไป 
 

16. การรายงานผลการดําเนินการให�ผู�บริหารทราบ 
  1. ให�รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข�อร�องเรียน ให�ผู�บริหารทราบทุก 6 เดือน 
  2. ให�รวบรวมรายงานสรุปข�อร�องเรียนหลังจากสิ้นปHงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห�การ
จัดการข�อร�องเรียนในภาพรวมของสํานักงาน เพ่ือใช�เปLนแนวทางในการแก�ไข ปรับปรุง พัฒนาองค�กร ต,อไป 
 

17. มาตรฐานงาน 
  การดําเนินงานแก�ไขเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�  ให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  กรณีได�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� ให�ศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการ
จัดซ้ือจัดจ�างประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส,งเรื่องให�หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ดําเนินการแก�ไขปSญหาข�อร�องเรียน/ร�องทุกข�ให�แล�วเสร็จภายใน 15 วันทําการ 
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ภาคผนวก 
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แบบคําร�องเรียน/ร�องทุกขD  

(กรณีพบการทุจริต) 
 

เขียนท่ี เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ.................... 

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

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลบ�านแปะ 

  ข�าพเจ�าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล.................................... 
อายุ...............ป9 อยู�บ�านเลขท่ี..................หมู�ท่ี...............หมู�บ�าน..........................ตําบล....................................... 
อําเภอ............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย,........................โทรศัพท,............................... 
ขอร�องเรียนการพบเห็นการกระทําท่ีน�าจะเป&นการทุจริต ซ่ึงขอให�รายละเอียดดังนี้
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ขอให�เทศบาลตําบลบ�านแปะดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.) ........................................................................................................................................... 
  ๒.) ........................................................................................................................................... 
  ๓.) ........................................................................................................................................... 
  พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานประกอบการร�องเรียน  ได�แก� 
  ๑.)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน...............ฉบับ 
  ๒.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
  ๓.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
  ๔.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห, 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ..........................................................ผู�ยื่นคําร�อง  
              (.........................................................) 
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ความเห็นเจ�าหน�าท่ีรับคําร�อง............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
       (                               ) 

       
 

ความเห็นหัวหน�าฝHายปกครอง............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
       (                                 ) 

       
 

ความเห็นหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
(                                 ) 

 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ)................................................... 
(                               ) 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรี..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ)................................................... 
(                             ) 
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แบบคําร�องเรียนการจัดซื้อจัดจ�าง 
เขียนท่ี เทศบาลตําบลบ�านแปะ 
วันท่ี...........เดือน......................พ.ศ................ 

เรียน นายกเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
  ข�าพเจ�าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล.................................. 
อายุ...............ป9 อยู�บ�านเลขท่ี................หมู�ท่ี...............หมู�บ�าน.............................ตําบล....................................... 
อําเภอ.............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย,............................โทรศัพท,........................... 
  ขอร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�างในเรื่อง.......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  ขอให�เทศบาลตําบลบ�านแปะดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.) ............................................................................................................................................ 
  ๒.) ............................................................................................................................................ 
  ๓.) ............................................................................................................................................ 
  พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานประกอบการร�องเรียน  ได�แก� 
  ๑.)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน...............ฉบับ 
  ๒.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
  ๓.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
  ๔.)  ……………………………………………………………………………………………จํานวน...............ฉบับ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห, 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ..........................................................ผู�ยื่นคําร�อง  
              (.........................................................) 
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ความเห็นเจ�าหน�าท่ีรับคําร�อง............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
       (                               ) 

       
 

ความเห็นหัวหน�าฝHายปกครอง............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
       (                                ) 

       
 
ความเห็นหัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ลงชื่อ)................................................... 
(                                ) 

 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ)................................................... 
(                               ) 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรี.................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

(ลงชื่อ)................................................... 
(                               ) 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

ประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
................................................. 

  เพ่ือให	การบริหารระบบราชการเป�นไปด	วยความถูกต	อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู#กับการ
พัฒนาบําบัดทุกข( บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการแก	ไขป,ญหาความเดือดร	อนของประชาชนได	อย#างมี
ประสิทธิภาพ ด	วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย#างเป�นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป�นศูนย(รับแจ	งเบาะแสการทุจริต  
หรือไม#ได	รับความเป�นธรรมจากการปฏิบัติหน	าท่ีของ ผู	บริหาร พนักงานส#วนตําบล และเจ	าหน	าท่ี เทศบาล
ตําบลบ	านแปะจึงได	จัดต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างข้ึนซ่ึงในกรณีการ
ร	องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว	เป�นความลับและปกป:ดชื่อผู	ร	องเรียนเพ่ือมิให	ผู	ร	องเรียน
ได	รับผลกระทบและได	รับความเดือดร	อนจากการร	องเรียน 

  เทศบาลตําบลบ	านแปะจึงประกาศจัดต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข(  และร	องเรียนการ
จัดซ้ือจัดจ	างโดยกําหนดสถานท่ีต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข( ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม# โดยมีช#องทางในการรับเรื่องร	องเรียน  ดังนี้ 

  ๑. ร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างด	วยตนเองได	ท่ีศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/  
ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	าง ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม#
  ๒. แจ	งเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข( ทางโทรศัพท( ท่ีหมายเลข ๐ ๕๓๐๓ ๒๑๒๘ 
  ๓. แจ	งเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข( ผ#านทาง https://www.facebook.com/เทศบาลตําบล  
บ	านแปะ 

๔. ส#งทางตู	แสดงความคิดเห็นซ่ึงติดต้ังไว	หน	าอาคารท่ีทําการเทศบาลตําบลบ	านแปะ 

  ท้ังนี้ข	อมูลของผู	ร	องทุกข(/ร	องเรียนและผู	แสดงความคิดเห็นตลอดจนการแจ	งเบาะแสการ
ทุจริตทุกอย#างจะถูกเก็บไว	เป�นความลับ ซ่ึงจะได	รับการตรวจสอบจากเจ	าหน	าท่ีผู	รับผิดชอบเท#านั้น 

  จึงประกาศให	ทราบโดยท่ัวกัน 

         ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

      (นายพันธ(ศักด์ิ   แก	วสุดใจ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
เรื่อง คู$มือการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ตามท่ี เทศบาลตําบลบ	านแปะได	ประกาศจัดต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข( และร	องเรียน
การจัดซ้ือจัดจ	างโดยกําหนดสถานท่ีต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข( ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม#  เพ่ือให	การบริหารระบบราชการเป�นไปด	วยความถูกต	อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ควบคู#กับการพัฒนาบําบัดทุกข( บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการแก	ไขป,ญหาความเดือดร	อนของประชาชนได	อย#าง
มีประสิทธิภาพ ด	วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย#างเป�นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป�นศูนย(รับแจ	งเบาะแสการ
ทุจริต  หรือไม#ได	รับความเป�นธรรมจากการปฏิบัติหน	าท่ีของ ผู	บริหาร พนักงานส#วนตําบล และเจ	าหน	าท่ี 
เทศบาลตําบลบ	านแปะจึงได	จัดต้ังศูนย(รับเรื่องร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างข้ึนซ่ึงในกรณี
การร	องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว	เป�นความลับและปกป:ดชื่อผู	ร	องเรียนเพ่ือมิให	ผู	
ร	องเรียนได	รับผลกระทบและได	รับความเดือดร	อนจากการร	องเรียน นั้น 

เทศบาลตําบลบ	านแปะจึงขอประกาศใช	คู#มือการจัดการเรื่องร	องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบสําหรับเป�นแนวปฏิบัติงานการรับเรื่องร	องเรียนการทุจริตของเจ	าหน	าท่ี และเรื่องร	องเรียนการจัดซ้ือ    
จัดจ	างประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ  เพ่ือเป�นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด	านรับเรื่องราวร	องเรียน/
ร	องทุกข(ผ#านศูนย(รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข( ของเทศบาลตําบลบ	านแปะท้ังในเรื่องร	องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างและให	ประชาชนได	รู	ช#องทางการร	องทุกข(/ร	องเรียน ตลอดจน
วิธีการร�องเรียน/ร�องทุกข�ด�วย 

  จึงประกาศให	ทราบโดยท่ัวกัน 

         ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

      (นายพันธ(ศักด์ิ   แก	วสุดใจ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ท่ี   022/๒๕63 

เรื่อง การจัดตั้งศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข� และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
ประจําเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
................................................. 

  ตามท่ี ได	มีคําสั่งเทศบาลตําบลบ	านแปะ ท่ี 846/2558 เรื่อง การจัดต้ังศูนย(รับเรื่องราว
ร	องเรียน/ร	องทุกข( และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 
นั้น บัดนี้ เห็นเป�นการสมควรปรับปรุงคําสั่งใหม#เนื่องจากมีเจ	าหน	าท่ีโอนย	าย ดังนั้น เพ่ือให	การปฏิบัติงานของ
ศูนย(รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข( และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ เป�นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค( จึงเห็นควรยกเลิกคําสั่งเทศบาลตําบลบ	านแปะ ท่ี 846/2558 
ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห#งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก	ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห#งพระราชกฤษฎีกาว#าด	วยหลักเกณฑ(และ
วิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดต้ัง “ศูนย(รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการ
จัดซ้ือจัดจ	างประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ” ณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ จึงแต#งต้ังคณะกรรมการ
จัดต้ังศูนย(รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ         
ดังรายชื่อต#อไปนี้ 

  ๑. นายพันธ(ศักด์ิ   แก	วสุดใจ นายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะ ประธานกรรมการ 
  2. จ.อ.ศุภกิจ   ฝ,fนชมภู  ปลัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ กรรมการ 
  3. นายประยูร  จินาจันทร( ผู	อํานวยการกองช#าง  กรรมการ 
  4. นายธวัชชัย  ไทยกรรณ( หัวหน	าสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 
  5. นางไพริน  เกิดใหม#  ผู	อํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
  6. นางพัชรี   พุทธวงค(  รก.ผู	อํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  7. นางสาวระวิวรรณ  อ่ิมใจ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กรรมการ 
  ๘. นางสาวอรพรรณ  บุญญานุกุล เจ	าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
  ๙. นางโชติกา  ศรีทับทิม  นิติกรชํานาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 

  โดยให	ศูนย(รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างเทศบาลตําบล     
บ	านแปะ มีอํานาจหน	าท่ีและวิธีการดําเนินการดังต#อไปนี้ 
  ๑. รับเรื่องราวข	อร	องเรียน/ร	องทุกข(เก่ียวกับการปฏิบัติหน	าท่ีของเจ	าหน	าท่ีและร	องเรียนการ
จัดซ้ือจัดจ	าง อุปสรรค ความยุ#งยากหรือป,ญหาอ่ืนใดจากประชาชน หน#วยงาน องค(กรต#าง ๆ แล	วทําการ
ประเมินวิเคราะห( ตรวจสอบข	อเท็จจริงเบ้ืองต	น 
  ๒. ในเบ้ืองต	นให	ถือเป�นความลับของทางราชการ หากเป�นบัตรสนเท#ห( ให	พิจารณาเฉพาะรายท่ี
ระบุหลักฐาน กรณีแวดล	อมปรากฏชัดแจ	ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน#นอน 

   /3. ประสาน... 
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  ๓. ประสานการปฏิบัติให	ส#วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลบ	านแปะ  ดําเนินการตามภารกิจ
ท่ีเก่ียวข	องและสามารถขอให	บุคคลในสังกัดส#วนราชการนั้นให	ถ	อยคําหรือข	อมูลเอกสารหลักฐานใดๆ         
เพ่ือประโยชน(สําหรับการนั้นได	 
  ๔. กรณีท่ีอาจเก่ียวข	องกับคดี หรืออาจก#อให	เกิดเป�นคดีความได	 ให	แจ	งรายละเอียดเฉพาะ   
ท่ีส#วนราชการเจ	าของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการต#อไปได	 โดยอาจมีการปกป:ดข	อความตามคําร	อง
บางส#วนก็ได	ท้ังนี้หากส#วนราชการเจ	าของเรื่องประสานขอทราบข	อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให	พิจารณาเป�น    
รายกรณี            
  ๕. กรณีท่ีเก่ียวข	องกับเจ	าหน	าท่ีของรัฐหรือหน#วยงานอ่ืน ให	ส#งเรื่องให	หัวหน	าส#วนราชการหรือ
เหนือกว#าส#วนราชการต	นสังกัดของผู	ถูกร	องหรือส#งเรื่องให	ส#วนราชการหรือหน#วยงานท่ีมีอํานาจหน	าท่ีในการ
สืบสวนเรื่องร	องเรียนของส#วนราชการหรือหน#วยงานนั้นเป�นการเฉพาะ 
  ๖. ให	พิจารณาดําเนินการเป�นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 
   ๖.๑ กรณีท่ีเก่ียวข	องกับความม่ันคงของประเทศ 
   ๖.๒ กรณีท่ีอาจมีผลกระทบต#อชีวิตและความปลอดภัยของผู	ร	อง ให	สรุปสาระสําคัญ
ตามคําร	องเฉพาะท่ีส#วนราชการเจ	าของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการต#อไปได	โดยอาจไม#นําส#ง
เอกสารคําร	องต	นฉบับ รวมท้ังหากมีความจําเป�นให	ประสานหน#วยงานท่ีเก่ียวข	องเพ่ือให	การคุ	มครองผู	ร	องเป�น
พิเศษรายกรณีท้ังนี้หากมีการประสานขอทราบข	อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให	พิจารณาเป�นรายกรณีด	วย 
  ๗. รายงานผลการปฏิบัติงานให	ผู	บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ๘. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู	บังคับบัญชามอบหมาย 

  ท้ังนี้   ต้ังแต#บัดนี้เป�นต	นไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑0  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
     
 
 

    (นายพันธ(ศักด์ิ   แก	วสุดใจ) 
             นายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลบ�านแปะ 
ท่ี   023/๒๕63 

เรื่อง แต$งตั้งเจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข�และร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง 
เทศบาลตําบลบ�านแปะ 

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

  ตามท่ี ได	มีคําสั่งเทศบาลตําบลบ	านแปะ ท่ี 847/2558 เรื่อง แต#งต้ังเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย(
รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข(และร	องเรียนการจัดซ้ือจัดจ	างเทศบาลตําบลบ	านแปะ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 
2558 นั้น บัดนี้ เห็นเป�นการสมควรปรับปรุงคําสั่งใหม#เนื่องจากมีเจ	าหน	าท่ีโอนย	าย ดังนั้น เพ่ือให	การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต	องการของประชาชนเป�นไปอย#างรวดเร็ว และถูกต	องสอดคล	องกับ   
พระราชกฤษฎีกาว#าด	วยหลักเกณฑ(และวิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นควรยกเลิกคําสั่ง
เทศบาลตําบลบ	านแปะ ท่ี 846/2558 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 และแต#งต้ังเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย(รับ
เรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข( ประจําเทศบาลตําบลบ	านแปะ เพ่ือเป�นศูนย(บริการประชาชนในการติดต#อ 
สอบถามข	อมูล การร	องเรียน/ร	องทุกข( ซ่ึงเป�นอํานาจหน	าท่ีขององค(กรปกครองส#วนท	องถ่ิน และภารกิจของ
หน#วยงานท่ีเก่ียวข	องขององค(กรปกครองส#วนท	องถ่ิน และตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีประชาชนในท	องถ่ินร	องขอ 

  เพ่ือให	การดําเนินการดังกล#าวเป�นไปด	วยความเรียบร	อยมีประสิทธิภาพและสนองตอบต#อ
ความต	องการของประชาชนในตําบลบ	านแปะ อย#างแท	จริง เทศบาลตําบลบ	านแปะจึงมีคําสั่งแต#งต้ังบุคคล
ดังต#อไปนี้  
  ๑. นายประยูร  จินาจันทร( ผู	อํานวยการกองช#าง        เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  2. นายธวัชชัย  ไทยกรรณ( หัวหน	าสํานักปลัดเทศบาล       เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  3. นางไพริน  เกิดใหม#  ผู	อํานวยการกองคลัง         เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  4. นางพัชรี  พุทธวงค(  รก.ผู	อํานวยการกองการศึกษา  เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  5. นางสาวระวิวรรณ  อ่ิมใจ นักวิชาการพัสดุ         เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  6. นางโชติกา  ศรีทับทิม  นิติกรชํานาญการ         เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 
  7. นางสาวอรพรรณ  บุญญานุกุล เจ	าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เป�นเจ	าหน	าท่ีประจําศูนย( 

  มีหน�าท่ี  ดังนี้ 
๑. รับเรื่องราวร	องเรียน/ร	องทุกข( ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน	าท่ีของเจ	าหน	าท่ีและเรื่องร	องเรียน

การจัดซ้ือจัดจ	าง และรวบรวม และส#งเรื่องให	กับหน#วยงานกับหน#วยงานเจ	าของเรื่องเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน	าท่ี 

๒. ปรับปรุงเอกสารคําขอในกระบวนงานต#าง ๆ เพ่ือให	เข	าใจง#ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร 

๓. บันทึกปรับปรุงข	อมูลต#างๆในเว็บไซต( (ร	องทุกข() เพ่ือให	ระบบงานข	อมูลของเทศบาล
ตําบลบ	านแปะมีความทันสมัยอยู#เสมอ 

๔.  ติดตามความคืบหน	าเม่ือได	รับการสอบถามจากประชาชนผู	รับบริการ 
๕.  แจ	งผลการดําเนินการให	ประชาชนผู	รับบริการทราบภายใน ๑๕ วัน   

/ให	ผู	ท่ีได	... 
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  ให	ผู	ท่ีได	รับมอบหมายหน	าท่ีถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร#งครัดตามระเบียบอย#าให	เกิดความ
บกพร#องเสียหายแก#ราชการได	 หากมีป,ญหาอุปสรรคให	รายงานนายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะโดยทันที 

 ท้ังนี้ ต้ังแต#บัดนี้เป�นต	นไป 

    สั่ง ณ วันท่ี  ๑0 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63 

 

 
      (นายพันธ(ศักด์ิ   แก	วสุดใจ) 
              นายกเทศมนตรีตําบลบ	านแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


