
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด งานนิติการ โทร. 0 4270 734๘       . 

ที ่  สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔                 . 

เร่ือง รายงานสรุปผลดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการบริหารงานบุคคล ประจําป 2564 (6 เดือน)       . 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

    1. เรื่องเดิม 
    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 69/1 และประกอบกับ มาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 กําหนดให เมื่อสวนราชการที่ ไดรับคํารองเรียน 
ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการอุปสรรคความยุงยากหรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรคความยุงยากหรือปญหาอื่น
ใดจากบุคคลใดนั้นใหลุลวงไป องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดจัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟขึ้น โดยมีสํานักปลัด เปนเลขานุการ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในทองที่ตําบลดงมะไฟ ขับเขื่อนไดอยางมีประสิทธิผล เปนไปในแนวทางเดียวกัน
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนที่ขอรับบริการ ดังความละเอียดแจงแลว นั้น 
 

    2. ขอเท็จจริง 
    สํานักปลัด โดยงานนิติการ ขอรายงานขอเท็จจริงสรุป ไดดังนี้ 
    ๒.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (๖ เดือนแรก ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) มีสถิติของจํานวนผูรองเรียนดานการบริหารงานบุคคล ผานชองทางตางๆ ตามที่กําหนดไว 
จํานวน 7 ชองทางตามคูมือแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการบริหารงานบุคคล องคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ รายละเอียดปรากฎตามตารางแสดงสถิติการจัดการเรื่องรองเรียนดานการบริหารงานบุคคล ดังตอไปนี้ 
ลําดับที ่ ประจําเดือน ชองทางรองเรียน จํานวน (เร่ือง) ผลการดําเนนิการ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑ ตุลาคม 2563 ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนฯ - 
๒ พฤศจิกายน 2563 ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนฯ - 
๓ ธันวาคม 2563 ทุกชองทาง 0 ไมมีเร่ืองรองเรียนฯ - 
๔ มกราคม 2564 ทุกชองทาง ๐ ไมมีเร่ืองรองเรียนฯ - 
๕ กุมภาพันธ 2564 ทุกชอง/ฟองคด ี ๑ (วัชรี จามนอยพรม) อยูระหวางการประสาน

พนักงานอัยการเปน
ทนายแกตางคดีฯ แทน 

สปคณะกรรมการโบนัส 
๖ มีนาคม 2564 ทุกชอง/ฟองคด ี ๑ (สุมัทนา แกวเสนา) สปคณะกรรมการโบนัส 

รวม ป 25๖4 (6 เดือน)  ๒ สปคณะกรรมการโบนัส 
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    ๒.๒ จากการตรวจสอบสถิติเรื่องรองเรียนรองทุกขดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ 2564 พบวา เปนการรองทุกขขอความชวยเหลือเพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนกรณีฉุกเฉินรีบดวนเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง เหตุรําคาญตางๆ และไม
พบวามีการรองเรียนสําหรับกรณีกลาวหาพฤติกรรมของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานหรือเรื่องรองเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทั้งยังไมพบวามีการรองเรียนการจัดซือ้จัดจางและการบริหารการพัสดขุอง
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ แตเพียงอยางใดดวย 
   ๒.๓ ปญหาอุปสรรคของการตอบสนองตอขอรองเรียน 
    เนื่องจากการที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดกําหนดใหมีชองทางรองเรียนหลากหลาย
ชองทาง จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสได
อยางกวางขวางและรอบดาน ประกอบกับการมีหนวยงานตรวจสอบและกํากับดูแล เชน สํานักงาน ป.ป.ช. 
สตง. ศูนยดํารงธรรม คณะกรรมการระดับอําเภอเมืองสกลนคร ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร เปนตน ทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ในฐานะเปนหนวยงานรับตรวจ จําเปนตองยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และแบบแผนทางราชการ ประกอบกับเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรับความเห็นชอบผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อกําหนดประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
      ๒.๓.๑ ตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร (ก.อบต.จ.สน.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ไดมีมติใหแจงผลการประเมินโบนัส ประจําป ๒๕๖๓ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดรับคะแนนการประเมิน 94.99 คะแนน จึงมีสิทธิไดรับเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ไมเกิน 1 เทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง หรือคาตอบแทน แลวแตกรณี  
     ๒.๓.๒ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ 331/2563 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2553 ตามโครงสรางที่ระเบียบฯ โบนัสกําหนด โดยตอมาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไดจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทภารกิจและพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ๒.๓.๓ ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินโบนัสฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 ขอ 1.2 (2) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมี
สิทธิไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษวาตองมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ องคการบริหารสวนตําบล
ที่ขอรับการประเมินแหงนั้น ไมนอยกวา 8 เดือน ซึ่งผูยื่นขอรับสิทธิเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 
ทั้ง 3 ราย ก็มีคุณสมบัติครบตามประกาศ ก.อบต. สวนหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 27 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปนั้น เปนหนังสือซักซอมแนวทางการดําเนินการ 
ซึ่งประกาศ ก.อบต. กับหนังสือซักซอมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ตองปฏิบัติตามแบบแผนทาง
ราชการ แตมีความขัดแยงกัน ทําใหเกิดความสับสนในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
กึ่งหนึ่งมีความเห็นสมควรใหยึดตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนครและระเบียบฯ 
โบนัส ซึ่งมีศักดิ์สูงกวาหนังสือซักซอม ว ๒๗ โดยเทียบเคียงกับแนวคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี 
คดีหมายเลขดําที่ 64/2560 คดีหมายเลขแดง ที่ 79/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พิจารณาให
จายโบนัส กรณีบุคคลดังกลาว จึงเขาขายใหเบิกจายได ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น วินิจฉัยวาคํา
พิพากษาดังกลาวมีผลเฉพาะคูกรณีและไมผูกพันรายอื่น ประกอบกับมีหนังสือหารือของจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 
0023/ว 76 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง หารือกรณีการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษตองปฏิบัติงานครบ 8 เดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน ณ หนวยงานที่ขอรับประเมินโบนัสเทานั้น ผูรองฯ 
หรือบุคคลดังกลาวถือวาขาดคุณสมบัตติามหนังสือหารือ ว ๗๖ ดังนั้น เพื่อใหการวินิจฉัยตีความแนวทางปฏิบัต ิ

ที่ถูกตอง… 
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ที่ถูกตอง โปรงใส มีขอมูลที่ใชชี้แจงกับหนวยงานตรวจสอบและผูกํากับดูแลได ในกรณีที่มีความขัดแยงกัน
ระหวางระเบียบและประกาศ ก.อบต. กับหนังสือซักซอมฯ ว ๒๗ จึงใหชะลอการเบิกจายเงินโบนัสรายดังกลาว
ไปกอนในระหวางหารือหนวยงานที่เกี่ยวของและผูกํากับดูแลและเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหกันเงิน ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดมีมติอนุมัติใหกันเงินเปนรายจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เปนเวลา 6 เดือน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 59/1 วรรคสอง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการการเงินตามวรรคหนึ่ง 
หากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ กใ็หขอขยายเวลาการเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินหกเดือน 
     ๒.๓.๔ การพิจารณาอุทธรณ เนื่องจากนางสาวสุมัทนา แกวเสนา ไดยื่นอุทธรณขอใหแกไข
คําสั่งและใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟเบิกจายโบนัส แตตามมติคณะกรรมการพิจารณาฯ โบนัส 
ประจําป ๒๕๖๓ มิไดเปนคําสั่งทางปกครองระบุไมใหมีการเบิกจาย แตมีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชะลอไว
กอนเนื่องจากคณะกรรมการฯ ตองถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและแบบแผนทางราชการ จึงตองพิจารณา
ดวยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบปราศจากอคติเพื่อใหทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงหารือผูกํากับดูแล
เพื่อใชเปนหลักฐานชี้แจงหนวยงานตรวจสอบในอนาคต ทั้งนี้ สภาไดมติอนุมัติใหขยายเวลาการเบิกจายเงินแลว 
  

    ๓. ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
    เพื่อใหปญหาขอรองเรียนไดรับการจัดการและแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางเปน
ระบบ ควรใหผูเกี่ยวของทุกหนวยงานรวบรวมขอมูลเชิงสถิติแลวจัดรายงานผลดําเนินการในเรื่องดังกลาวเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบและพิจารณาแกไขปญหา เพื่อใหเกิดระบบการติดตามความกาวหนาอยางใกลชิดอยูเสมอ 
  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือท่ีแนบมาดวยพรอมนี ้จักเปนพระคุณ 
  

 

 
(นายณฐั สุขล้าํคณา) 

นิติกรปฏิบัติการ 
 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ตน                     . 

 
  (นายอดุลย เวียงสมุทร) 

 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 
 

ความเห็นของรองปลัดองคการบริหารสวนตาํบล                  . 
 

 

  (นางสาวอรอุมา ไตรภพ) 
 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
            

 

   (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

คําสั่ง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                  . 

 
  (นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 


