
 
 
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด งานนิติการ โทร. 0 4270 734๘       . 

ท่ี   สน 7๗๓0๑/                                  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔                 . 

เร่ือง รายงานสรุปผลดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป ๒๕๖๔ (๑๒ เดือน) 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

    1. เรื่องเดิม 
    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 69/1 และประกอบกับ มาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 กําหนดให เมื่อสวนราชการท่ีได รับคํารองเรียน 
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการอุปสรรคความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด
โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ันท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียน ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรคความยุงยากหรือปญหาอื่น
ใดจากบุคคลใดนั้นใหลุลวงไป องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับเร่ืองรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟขึ้น โดยมีสํานักปลัด เปนเลขานุการ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาเร่ืองรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลดงมะไฟ ขับเข่ือนไดอยางมีประสิทธิผล เปนไปในแนวทางเดียวกัน
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนที่ขอรับบริการ ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 
 

    2. ขอเท็จจริง 
    สํานักปลัด โดยงานนิติการ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลไวแลว จึงขอสรุปรายงานผลดังตอไปน้ี 
 

    ๒.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔) มีสถิติของผูรองเรียนผานชองทางตางๆ ตามที่กําหนดไว จํานวน 7 ชองทาง ตามคูมือแนวทางการ
จัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีดังตอไปนี้
  

ลําดับที ่ ประจําเดือน ชองทางรองเรียน จํานวน (เร่ือง) ผลการดําเนินการ หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๒ พฤศจิกายน 256๓ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๔ มกราคม ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 

  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 

รวมประ จําปงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนทุจริต ไมมีเรื่องรองเรียนพัสดุ 
ปญหาอุปสรรค… 

 
 
 
 



 
 
 

-๒- 
 

   ๒.๒ จากการตรวจสอบสถิติเร่ืองทุจริตและประพฤติมิชอบจากศูนยรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ พบวา เปนการรองทุกขขอความชวยเหลือเพื่อการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนกรณีฉุกเฉินรีบดวนเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง เหตุรําคาญ
ตางๆ และไมพบวามีการรองเรียนสําหรับกรณีกลาวหาพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานหรือเร่ือง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ทั้งยังไมพบดวยวามีการรองเรียนการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ แตเพียงอยางใด
  

    ๒.๓ ปญหาอุปสรรคของการตอบสนองตอขอรองเรียน เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ ไดกําหนดใหมีชองทางรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบที่หลากหลายชองทาง จึงเปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสไดอยางกวางขวางและรอบดาน 
ประกอบกับการที่มีหนวยงานตรวจสอบและกํากับดูแล เชน สํานักงาน ป.ป.ช./ส.ต.ง. ศูนยดํารงธรรม 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อําเภอเมืองสกลนคร และทองถิ่นจังหวัดสกลนคร เปนตน ทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ในฐานะเปนหนวยงานรับตรวจ จําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และแบบแผนทางราชการ ประกอบกับหากผูถูกรองเรียนกลาวหากรณีทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ เปนพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดขององคกรน้ันๆ ยอมอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของประชาชนใน
ประเด็นการพิจารณาอยางเปนกลาง ดังนั้น ถามีเหตุดังกลาว ประชาชนในพ้ืนที่ อาจจะไมรองเรียนโดยตรงตาม
ชองทางที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟกําหนดไว จึงเปนเหตุผลทําให ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึง
สงผลทําใหยังไมมีสถิติเร่ืองรองเรียนกรณีทุจริตจากประชาชนทุกประเภทในทุกชองทาง ดังกลาวมาแลวขางตน
  

   ๓. ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
    เพ่ือใหปญหาขอรองเรียนไดรับการจัดการและแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางเปน
ระบบ จึงควรใหผูเก่ียวของทุกหนวยงานรวบรวมขอมูลสถิติแลวจัดรายงานผลดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดระบบการติดตามความกาวหนาและใชประกอบการทบทวนความเสี่ยงอยางใกลชิดอยูเสมอ 
แมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ที่ผานมาจะไมมีกรณีของการมายื่นรองเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจากประชาชนผานชองทางของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ก็ตาม
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
    หากเห็นชอบโปรดลงนาม/แจงทุกสวนราชการ เพ่ือประชาสัมพันธบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ   

 

 

 
(นายณัฐ สุขล้ําคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 
 

 
 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน                     . 

 
 

  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ความเห็นของปลัด... 
 
 

 

เพ่ือโปรดพิจารณา 



 
 
 

-๓- 

       

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล                  . 
 

 
  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 

 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

  

 
คําส่ัง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                  . 

 
  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 
 
 
 
 

เห็นควรพิจารณา 


