บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ เทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๕๔๗๐๑/
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลนางแล
๑.เรื่ องเดิม
ตามที่ เทศบาลต าบลนางแลได้ป ระกาศจัด ตั้งศู น ย์รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น ร้ องทุ ก ข์ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลต าบลนางแล อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งราย เมื่ อวันที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๒ เพื่ อ
ให้ บ ริ การประชาชนในพื้ นที่ ต าบลนางแลและนอกพื้ นที่ สามารถแจ้งเรื่ องราวร้ องเรี ยน ร้ องทุ กข์ เพื่ อแก้ไ ข
ปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนในพื้นที่ ตาบลนางแลและประชาชนนอกพื้นที่ ตาบลนางแล และเพื่อแจ้ง
ข้อเสนอแนะต่ างๆ รวมถึงรั บ ข้อร้ องเรี ยนเกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อจัด จ้าง เพื่ อให้ สอดคล้องมาตรฐานการปฏิ บ ัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านการบริ ห ารจัดการ และพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น
๒.ข้ อเท็จจริง
เทศบาลตาบลนางแล ได้มีคาสั่ง ที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ เรื่ อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ อง
ทุกข์(เรื่ องร้ องเรี ยนทัว่ ไปและเรื่ องร้องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง)และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบและติ ดตามและ
ประเมิ น ผลคู่มื อการปฏิ บ ัติ งานเรื่ อ งร้ องเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์ฯ ลงวัน ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ มี
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลคู่มื อการปฏิ บตั ิ งานเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ฯ เพื่ อ ประเมิ นผลคู่มื อการ
ปฏิบตั ิ งานเรื่ องร้องเรี ยน/ร้ องทุ กข์ (ร้ องเรี ยนทัว่ ไปและเรื่ องร้องเรี ยนจัดซื้ อจัด จ้าง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่ ได้จ ัด ท าขึ้ น ซึ่ งกาหนดให้ มี การรวบรวมรายงานสรุ ป ข้อร้ องเรี ยน(เรื่ องร้ องเรี ยนทั่ว ไปและเรื่ อง
ร้องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง) และให้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานเรื่ องข้อร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ในทุกปี งบประมาณ เพื่อ
นามาวิเคราะห์การจัดการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่ วยงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง
และพัฒนาเทศบาลตาบลนางแลต่อไป
๓.ข้ อเสนอแนะ/ข้ อพิจารณา
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลคู่ มื อการปฏิ บ ัติ งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ (เรื่ อ ง
ร้ องเรี ย นทั่ว ไปและเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจัด ซื้ อ จัด จ้าง) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึ งขอรายงานผลการ
ดาเนินงานเรื่ องร้องเรี ยนด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลนางแล
ทราบ ว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง แต่ประการใด

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็ นชอบโปรดอนุ ญาตให้ งานนิ ติการ ฝ่ ายธุ รการ สานักปลัด
เทศบาลตาบลนางแล นารายงานผลการดาเนินงานเรื่ องร้ องเรี ยนด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เผยแพร่ บนเว็บไซด์ของเทศบาลตาบลนางแลต่อไป
ว่าที่ร้อยตรี
(สุ เมธ วิชยั นันท์)
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือฯ

ประกาศเทศบาลตาบลนางแล
เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
---------------------------------------------ด้ว ย เทศบาลต าบลนางแล ได้ ป ระกาศจัด ตั้ง ศู น ย์รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลต าบลนางแล อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ย งราย เมื่ อวันที่ ๘ ตุ ลาคม ๒๕๕๒ เพื่ อ
ให้ บ ริ การประชาชนในพื้ นที่ ต าบลนางแลและนอกพื้ นที่ สามารถแจ้งเรื่ องราวร้ องเรี ยน ร้ องทุ กข์ เพื่ อ แก้ไ ข
ปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนในพื้นที่ ตาบลนางแลและประชาชนนอกพื้นที่ ตาบลนางแล และเพื่อแจ้ง
ข้อเสนอแนะต่ างๆ รวมถึงรับข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง และเมื่ อวันที่ ๑๑ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตาบลนางแล ได้มีคาสัง่ ที่ ๔๘๑/๒๕๕๙ เรื่ อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์(เรื่ องร้องเรี ยน
ทัว่ ไปและเรื่ องร้องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบและติ ดตามและประเมินผลคู่มือการ
ปฏิบ ัติงานเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุ กข์ฯ โดยให้ มีคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลคู่มือการปฏิบ ัติงานเรื่ อง
ร้ องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ฯ เพื่ อประเมิ นผลคู่ มื อการปฏิ บ ัติ งานเรื่ องร้ องเรี ย น/ร้ องทุ กข์ (ร้ องเรี ย นทั่ว ไปและเรื่ อง
ร้องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการแก้ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาการ
ดาเนินงานเทศบาลตาบลนางแล
ในการนี้ คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลคู่ มื อการปฏิ บตั ิ งานเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุ กข์
(เรื่ องร้ องเรี ยนทัว่ ไปและเรื่ องร้ องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รายงานสรุ ปผลการ
ดาเนิ นงานเรื่ องร้องเรี ยนด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เทศบาลตาบลนางแลทราบ
แล้ว โดยแจ้งว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง แต่ประการใด
จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุ รินทร์ เขื่อนเพชร)
นายกเทศมนตรี ตาบลนางแล

