
              

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบิหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 

ที่   ปจ 72901/                                          วันที่  5 มกราคม 2565       
 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอที่ ๑9๔/๒๕6๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๔
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจ
หน้าที่ และโยที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
พ้ืนที ่2 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงในการปฏิบัติราชการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕46 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ .๒๕๕2 และ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้อง นั้น 
 ดังนั้น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.64 - ธ.ค.64) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒565 พบว่าไม่มีผู้มายื่นค าร้องเรียนเรื่องทั่วไป นอกจากนี้ ยังไม่
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(สันติชัย ภูมูลเมือง) 
นิติกรปฏิบัติการ 

 
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                                  (นายชยุต ทิพวัน) 
                                                              หวัหนา้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 



              

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 (ลงชื่อ) 
              (นางสาวดลยา พละเดช) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                              (นายเจษฎา  เทียนน้อย) 
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 (ลงชื่อ) 
                                                                              (นายส าราญ  อ่อนอรุณ)                                                 
                                                                      นายกองค์การบริหารต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



              

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบิหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 

ที่   กจ 52401/                                          วันที่  1 เมษายน 2565       
 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอที่ ๑๙๔/๒๕6๔ วันที่ ๑7 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เรื่องร้องเรียนวัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจ 
หน้าที่ และโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 2 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกงดินสอ ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ .๒๕๕2 และ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องนั้น 
 ดังนั้น ศูนย์ผ่านเรื่องราวร้องทุกข์ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส 2 
(ม.ค. 65 - มี.ค. 65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ พบว่าไม่มีผู้มายื่นค าร้องเรียนเรื่องทั่วไป นอกจากนี้ ยังไม่
พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 

(สันติชัย ภูมูลเมือง) 
นิติกรปฏิบัติการ 

 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                                  (นายชยุต ทิพวัน) 
                                                              หวัหนา้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 



              

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 (ลงชื่อ) 
              (นางสาวดลยา พละเดช) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                              (นายเจษฎา  เทียนน้อย) 
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 (ลงชื่อ) 
                                                                              (นายส าราญ  อ่อนอรุณ)                                                 
                                                                      นายกองค์การบริหารต าบลแก่งดินสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ประเภทเรื่องกล่าวหา จ านวนเร่ืองทั้งหมด 
เรื่องที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
เรื่องที่ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 
หมายเหตุ 

กระบวนการยุติธรรม 

เรื่อง ราย เรื่อง ราย เรื่อง ราย 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน x x x x x x 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

ผ่านช่องทางโซเชียลเนต็เวิร์ค ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 

เดือน พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  

ตุลาคม X X X  

พฤศจิกายน X X X  

ธันวาคม X X X  

มกราคม X X X  

กุมภาพันธ์ X X X  

มีนาคม X X X  

เมษายน X X   

พฤษภาคม X X   

มิถุนายน X X   

กรกฎาคม X X   

สิงหาคม X X   

กันยายน X X   

รวม ไม่มีเร่ืองร้องเรียน ไม่มีเร่ืองร้องเรียน ไม่มีเร่ืองร้องเรียน  

หมายเหตุ เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
สรุปผล ในปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ แต่อย่างใด 
 
                           ลงชื่อ                               ผู้รับรองข้อมูล 
  (นายชยุต ทิพวัน) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์กาบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


