
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ....ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์....ส านักงานปลัด....องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า...... 

ที่  ศก  7๕๒01/...........-...........วันที.่......1......เดือนตุลาคม.....พ.ศ.....2563..... 

เรื่อง     รายงานผลการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
                       
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2560  เพ่ือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองค้า และได้ด าเนินการเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตามช่องทางต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ดังนี้ 
  ๑. ร้องเรียนด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า 
  ๒. แจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๙6-0529  
  ๓. แจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ ผ่านทาง (www.Nongka-local.go.th) 
  ๔. ส่งทางตู้รับฟังความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า/ที่ท าการก านัน
ต าบลหนองค้า/ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7 

  ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า จึงรายงานผลการด าเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3       
โดยได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์   ดังนี้  เรื่องข้อร้องทุกข์  (ไม่มี )  เรื่อง ข้อร้องเรียนทั่วไป (ไม่มี )             
เรื่อง ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่รัฐ (ไม่มี) และ เรื่อง ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่มี) พร้อมนี้ได้
แนบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบด้วย 
  1. ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

2. เรื่องข้อร้องทุกข์ 
  3. เรื่องข้อร้องเรียนทั่วไป    

4. เรื่องข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่รัฐ 
5. เรื่องข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สามารถเข้าถึงประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมและต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรช านาญการ   

http://www.nongka-local.go.th/


 
           - 2 - 
 
 
 
.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 

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

  

 

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า............................................................................................................................. .......... 

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

 

ลงชื่อ............................................. 
         (นายมงคล     แซ่ซือ) 

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ....ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์....ส านักงานปลัด....องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า...... 

ที่  ศก  7๕๒01/.........-.........วันที.่.....1......เดือนตุลาคม.....พ.ศ.....2563..... 

เรื่อง     รายงานผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖3 

                       
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้อง
ร้องเรียนการทุจริต ทุกข์ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เพ่ือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า และได้ด าเนินการเปิดช่องทางการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ ตามช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  ดังนี้ 

  ๑. ร้องเรียนด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ณ ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
  ๒. แจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๙60-529  
  ๓. แจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องทุกข์ ผ่านทาง (www.Nongka-local.go.th) 
  ๔. ส่งทางตู้รับฟังความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า/ที่ท าการก านัน
ต าบลหนองค้า/ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-7  

  ข้อเท็จจริง 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า รายงานผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 โดยไม่
มีข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  

ข้อเสนอแนะ 
  สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน จากสถิติเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือนร้อนจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค้า ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๖3 พบว่ากรณีร้องเรียน กล่าวหาพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองค้า ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริต จะด าเนินการวิเคราะห์ว่าการร้องเรียนนั้นว่าเกี่ยวกับหน่วยงานใด
และจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานผล ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ หรือเพ่ือยุติเรื่องแล้วแต่
กรณ ี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรช านาญการ   

http://www.nongka-local.go.th/


 
           - 2 - 
 
 
 
.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 

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

  
 

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า............................................................................................................................. .......... 

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

 
 

ลงชื่อ............................................. 
         (นายมงคล     แซ่ซือ) 

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า  
 

   

 


