
 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร   
ท่ี  สน. ๗๙๘๐๑ /๐๗                                              วันท่ี   ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และร้องทุกข์ 
        ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………… 
  
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

  เรื่องเดิม 
 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีค าส่ังแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลบ้านเหล่า ท่ี ๑๘/
๒๕๖๑ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกและร้องเรียน ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า โดยมีหน้าท่ี 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจาก
ประชาชน หน่วยงาน  แล้วมาประเมิน วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป นั้น 

     ข้อเท็จจริง  
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้มีค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรับราวร้องทุกข์ หรือเรื่องร้องเรียน 

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

    ๑.เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่า ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางรับการรับเรื่องร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่าจัดท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเว๊ปไซด์ โดยตรง หนังสือ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียน ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

 

       ๑.๑  เรื่องร้องเรียน กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๑๕ 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีบัตรสนเทห์จากประชาชนต าบลบ้านเหล่าร้องเรียนไปยัง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดสกลนคร ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี 
๒ และหมู่ท่ี ๑๕ ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าช้ีแจง
รายระเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา  

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ช้ีแจงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๑๕  พร้อมจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าจังหวัดสกลนครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดสกลนคร 

 

              ๑.๒  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าน าเงินสะสมลงพิจารณา
ในช่วงขยายเวลาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่ามีเงินเหลือจ่ายจ านวนมากสมควรท่ีจะใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายก่อน  ผู้ร้องเรียนได้อ้างว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่ายังมีเงินเหลือจ่ายเป็นจ านวนมาก 

                                                                                                    /กรณีการร้องเรียน..... 
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                  ซึ่งกรณีการร้องเรียนในข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้น าเรียน
ช้ีแจงข้อเท็จจริงในประเด็นตามท่ีได้กล่าวอ้าง พร้อมจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้อ าเภอเจริญศิลป์ในฐานะผู้ก ากับดูแล
ตามกฏหมายทราบและใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับอ าเภอ                
ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
 

 

๒.  เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
         ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน

ช่องทางรับการรับเรื่องร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจัดท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเวปไซด์ โดยตรง 
หนังสือ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

 

  ข้อเสนอแนะ 
  จากการปฏิบัติงานตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ท่ี ๓๙/๒๕๕๘ เรื่อง การ

จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกและร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ปรากฏว่ามีเรื่องราวร้องทุกข์
กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๑๕ ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัด
สกลนคร และกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าน าเงินสะสมลงพิจารณาในช่วงขยายเวลาพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
 

                     ดังนั้น จึงเห็นควรน าผลสรุปของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกและร้องเรียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ท่าน
ได้รับทราบ และลงประกาศในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 
 

                                                              
 (นางดารุณี  เหมะธุลิน) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

                                                
 (นายเรืองศิลป์  คะโยธา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนร้องทุกข์และร้องทุกข์ 
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………… 
 

                 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ได้มีค าส่ังแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลบ้านเหล่า ท่ี ๓๙/
๒๕๕๘   เรื่อง การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกและร้องเรียน ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า สามารถ
สรุปผลการปฏิบัติงานได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  ๑.เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านช่องทางรับการรับเรื่องร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เหล่าจัดท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเว๊ปไซด์ โดยตรง หนังสือ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

 

๑.๑  เรื่องร้องเรียน กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๑๕ ต าบล
บ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีบัตรสนเทห์จากประชาชนต าบลบ้านเหล่าร้องเรียนไปยังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดสกลนคร ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ กรณีการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่
ท่ี ๑๕ ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าช้ีแจงรายระเอียด
ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวและจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณา  

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจึงได้ช้ีแจงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงบัง หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๑๕  พร้อมจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจ าจังหวัดสกลนครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดสกลนคร 

 

              ๑.๒  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าน าเงินสะสมลงพิจารณา
ในช่วงขยายเวลาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่ามีเงินเหลือจ่ายจ านวนมากสมควรท่ีจะใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายก่อน  ผู้ร้องเรียนได้อ้างว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหล่ายังมีเงินเหลือจ่ายเป็นจ านวนมาก 

                  ซึ่งการกรณีการร้องเรียนในข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้น า
เรียนช้ีแจงข้อเท็จจริงในประเด็นตามท่ีได้กล่าวอ้าง พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อ าเภอเจริญศิลป์ในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลตามกฏหมายทราบและใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับอ าเภอ          
ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 

๒.  เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
         ปรากฏว่าในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน

ช่องทางรับการรับเรื่องร้องเรียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจัดท าขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเวปไซด์ โดยตรง 
หนังสือ หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 

 
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

                                                 
 (นายเรืองศิลป์  คะโยธา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 


