
           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕  
ที ่ สน ๘๑๖๐๑/  -             วันที ่ ๙   เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 

เรื่องเดิม 

            ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. 25๕๒ มำตรำ 69/1 และมำตรำ 41 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้เมื่อส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควรให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป ซึ่งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด
นั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงจึงได้จัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้นใน
ท้องที่ต ำบลหนองปลิงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชำชนที่ขอรับกำรบริกำร 
                               

ข้อเท็จจริง 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก  ไม่มีผู้ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มำยังองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองปลิง    

             
               

ข้อเสนอ 
 เห็นควรด ำเนินกำรประกำศประชำสัมพันธ์หนังสือฉบับนี้ให้ประชำชนได้รับทรำบ 

 
           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   

     (ลงชื่อ)     พำณิชย์  บุญยู     ผู้เสนอ    
                         (นำยพำณิชย์  บุญยู) 
                หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 
 

ล าดับที่ ร้องเรียนผ่านช่องทาง ประเภทเรื่องร้องเรียน 
       -          - - 

   
   

   รวมทั้งสิ้น                         - - 



-๒- 
 
ความเห็น 
............................................................................................................... 

(ลงชื่อ)       
                               (นำงสำวนิรมล  นำมฮุง) 
   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง               
                                                              
ความเห็น 
 ........................................................................................................ 

           (ลงชื่อ)        
                             (นำยก ำพล  ประดับศิลป์) 
                       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
ทราบและมีค าสั่ง 

□     อนุมัติประกำศประชำสัมพันธ์ตำมท่ีเสนอ 

         อ่ืนๆ....................................................................................................................       
    

(ลงชื่อ)          
                                           (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 



           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  โทร ๐๔๒ – ๗๘๙๑๖๕  
ที ่ สน ๘๑๖๐๑/  -             วันที ่ ๑๐   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 

เรื่องเดิม 

            ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. 25๕๒ มำตรำ 69/1 และมำตรำ 41 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้เมื่อส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควรให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป ซึ่ งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด
นั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงจึงได้จัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้นใน
ท้องที่ต ำบลหนองปลิงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชำชนที่ขอรับกำรบริกำร 
                               

ข้อเท็จจริง 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒ รอบ ๖  ไม่มีผู้ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ มำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองปลิง    

             
               

ข้อเสนอ 
 เห็นควรด ำเนินกำรประกำศประชำสัมพันธ์หนังสือฉบับนี้ให้ประชำชนได้รับทรำบ 

 
           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   

     (ลงชื่อ)     พำณิชย์  บุญยู     ผู้เสนอ    
                         (นำยพำณิชย์  บุญยู) 
                หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 
 
 

ล าดับที่ ร้องเรียนผ่านช่องทาง ประเภทเรื่องร้องเรียน 
       -          - - 

   
   

   รวมทั้งสิ้น                         - - 



-๒- 
 
ความเห็น 
............................................................................................................... 

(ลงชื่อ)       
                               (นำงสำวนิรมล  นำมฮุง) 
   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง               
                                                              
ความเห็น 
 ........................................................................................................ 

           (ลงชื่อ)        
                             (นำยก ำพล  ประดับศิลป์) 
                       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
ทราบและมีค าสั่ง 

□     อนุมัติประกำศประชำสัมพันธ์ตำมท่ีเสนอ 

         อ่ืนๆ....................................................................................................................       
    

(ลงชื่อ)          
                                           (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 



 
 
 

         

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลสรุปการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
......................................................................... 

ด้วยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. 25๕๒ มำตรำ 69/1 และมำตรำ 41 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้เมื่อส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำร
ปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควรให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป ซึ่งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญห ำร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด
นั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิงจึงได้จัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้นใน
ท้องที่ต ำบลหนองปลิงเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชำชนที่ขอรับกำรบริกำร 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง โดยส ำนักปลัดได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรร้องเรียน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่  ๑๐  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                     
                                           (นำยวิเชียร  ธรรมรักษำ) 
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
 
 

                                    
 

 

 

นายแนม
ไพค านาม


