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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - 

ในระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2563 ไมพ่บข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์/การทุจริตและประพฤตมิิชอบ เกี่ยวกบัการทจุริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
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เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 หนังสืออ าเภอขามทะเลสอ ที ่นม 
1818/2448 ลงวันที่ 30 ก.ย. 
2562 

    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสรวงสามัคคี  –   
บ้านพันดุงพัฒนา ช่วงหมู่ที่  6 ต าบลหนองสรวง – หมู่ที่  7 ต าบล           
พันดุง อ าเภอขามทะเลสอ ที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจรเข้าอ าเภอ          
ขามทะเลสอ เข้าอ าเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อไปหาหมอ ไปท างาน               
ไปค้าขาย ไปเรียนหนังสือ ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรหรือไปท าธุระอื่นๆ 
เกิดความไม่สะดวก ปลอดภัย เนื่องจากสภาพของถนนมีรอยดินสไลด์             
จากการที่มีฝนตกท าให้หน้าดินเซาะจนท าให้ถนนพัง เป็นหลุม เกรงว่า             
จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน อ าเภอขามทะเลสอตรวจสอบแล้วพบว่า เส้นทาง
ดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ปีงบประมาณ ๒๕6๐ จ านวนเงิน 8,๕8๓,๐๐๐ บาท สิ้นสุดประกันสัญญา
เดือนธันวาคม ๒๕6๒ จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาประสานผู้รับจ้างซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวโดยเร็ว              
ผลเป็นประการใดแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขามทะเลสอทราบด้วย 

วันที่  2 ต .ค . 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากอ าเภอ            
ขามทะเลสอ 
วันที่  8 ต .ค . 2562 แจ้ งการด า เนินการ เบื้ อ งต้ น ให้ อ า เภอ                   
ขามทะเลสอทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 15 พ.ย. 2562 แจ้งความคืบหน้าให้อ าเภอขามทะเลสอทราบ
ว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างรับประกันผลงานของผู้รับจ้าง              
มีก าหนด 2 ปี ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้ง            
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตติญชัย (2004) ผู้รับจ้าง เข้าด าเนินการแก้ไข
ความช ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวแล้ว 
วันที่ 16 มี.ค. 2563 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้อ า เภอขามทะเลสอทราบว่าบริ เวณที่ ได้รับความเสียหาย                   
เป็นถนนลาดยาง ซ่ึงการช ารุดเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบริเวณ                
ท่อระบายน้ า  คสล. เดิม ช่วง กม.ที่ ๑+000 ด้านซ้ายทาง และ               
ได้ด า เนินการแก้ ไขปัญหาโดยการเพิ่ ม เติมปริมาณท่อ  คสล.                   
ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๔ ท่อน เพื่อให้พ้นแรงดันของน้ า และ            
มิให้เกิดการกัดเซาะคันทาง 

√ 

 

2 หนังสืออ าเภอประทาย ที่ นม 
1618/3001 ลงวันที ่4 ต.ค. 
2562 

    ราษฎรที่ ใช้ ถนนสัญจรไป  – มา  ระหว่ า ง  บ้ านหนอง เสา  ถึ ง                
บ้านหนองแสง ต าบลโคกกลาง ระยะทางประมาณ ๕ กิ โลเมตร             
ที่มีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไป – มา ล าบาก โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ซ่ึงท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อ าเภอประทาย 
พิจารณาแล้ว  เห็นว่า  ถนนสายเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองเสา  ถึง            
บ้านหนองแสง ต าบลโคกกลาง ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ดังนั้น              
เพื่ อ เป็ น ก า รแก้ ไ ขปัญหาคว าม เดื อ ดร้ อน ให้ แ ก่ ร าษฎร  จึ ง ขอ               
ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบ และ 

วันที ่9 ต.ค. 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากอ าเภอประทาย 
วันที่ 21 ต.ค. 2562 แจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้อ าเภอประทาย 
ทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 2 ธ.ค. 2562 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้อ าเภอประทายทราบว่า ได ้ด  า เน ินการส  า รวจตรวจสอบ               
ถนนสายดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่า  เป็นถนนทางหลวงท้องถิ ่น             
ผิวจราจรลาดยางชนิดเคฟซีล อบจ.นม.๑๓๒๐๓ บ้านดอนมัน –                
บ้านละเลิงเหิน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 
6.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓.๒7๕ กิโลเมตร อยู่ใน                   

√  
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
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ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

ด าเนินการช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที ่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้ง                 
ให้อ าเภอประทายทราบด้วย 

ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร  ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตามภารกิจถ่ายโอนของกรมทางหลวงชนบท สภาพถนนช ารุด
เสียหายตลอดสายทาง ช่วง กม.ที่ ๑+7๐๐ ถึง กม .ที่ ๓+๒7๕ 
รวมระยะทาง ๑ .๕7๕ กิโลเมตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีโครงการซ่อมสร้าง
ถ น น ล า ด ย า ง แ อ ส ฟ ัล ท ์ต ิก ค อ น ก ร ีต  (อ บ จ .น ม .๑ ๓ ๒ ๐ ๓ )               
บ ้า น ดอ น ม ัน  - บ ้า น ล ะ เ ล ิง ห ิน  อ  า เ ภ อ ป ร ะ ท า ย  จ ัง ห ว ัด
นครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐4๐ เมตร หรือ
พื ้นที ่ลาดยางไม่น ้อยกว ่า  6,๒4๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส ้น
จราจรตามแบบ และรายละเอียดที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด จ านวนเงินงบประมาณ 4 ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน ) ขณะนี้อยู่ระหว่า งด า เนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ .ศ . ๒๕6๐ ทั ้งนี ้เพื ่อบรรเทาความ เด ือดร ้อนของ
ประชาชน ในเบื ้องต้น  ส  านักการช่างได้น า เครื ่องจักรกล ไป
ด า เน ินการปรับ เกรด  บด อ ัด  ตั ้งแต ่ว ันที ่ ๒๑  ตุลาคม  – ๑
พฤศจิกายน ๒๕6๒ แล้ว 

  

3 หนังสือแขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา  ที่ คค 0703.20/ 
5859 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2562 

    ถนนเส้นทางเข้าบ้านโคกเสียว หมู่ 9 ต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา จากบ้านง้ิว ถึง บ้านโคกเสียว ช ารุดเสียหาย แตกร้าว              
เป็นหลุม เป็นบ่อ ชาวบ้านเดินทางล าบาก ไม่มีการซ่อมแซมแก้ไข                 
เป็นเวลานานแล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแล แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ถนนสายดังกล่าวมิใช่สายทาง
โครงข่ายของทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาด าเนินการ             
ตามอ านาหน้าที่ 

วันที่ 4 พ.ย. 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากแขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา   
วันที่ 8 พ.ย. 2562 แจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 20 ธ.ค. 2562 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทราบว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบ
ถนนสายดังกล่ าวแล้ ว ปรากฏว่ า บริ เวณที่ ได้ รับความเสียหาย                      
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสลับหินคลุก ผิวจราจรกว้าง                

√ 
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รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

  

๖.๐๐ เมตร ยาว 5.๐๐๐ กิโลเมตร ช ารุดเสียหาย แตกร้าว  เป็นหลุม              
เป็นบ่อ ช่วง กม.ที่ ๔+๐๐๐ ถึง กม.ที่ 5+๐๐๐ อยู่ในความรับผิดชอบ             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา               
ส่วนถนนที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครราชสีมา คือ สายทาง อบจ.นม.๐๔๓๐๘ บ้านง้ิว – บ้านโนนแดง 
อ าเภอคง จั งหวั ดนครราชสี มา ผิ วจราจรลาดยางชนิดเคฟซีล                  
ชนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ช่วง กม.ที่   5+๐๐๐                
ถึง กม.ที่  ๘+๐๐๐ โดยองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครราชสีมา                    
ได้ตั้ งงบประมาณ ปี  2563 เพื่อด าเนินการโครงการซ่อมสร้าง                 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๔๓๐๘) บ้านง้ิว -                 
บ้านโนนแดง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร             
ไหล่ทางกว้างข้างละ  ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง  
ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนดวงเงิน
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซ่ึงมีแผนด าเนินงาน               
ในไตรมาสที่ ๒ 

  

4 หนังสือ ที่ พิเศษ ลงวันที ่30 ต.ค. 
2562 

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโคกขุนละครไปยังไม้เสี่ยว             
ได้รุกล้ าเข้าเขตที่ดินส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นโครงการขององค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบปรับผิวจราจร เดิมเป็นหินคลุก                 
ปรับผิวจราจรเป็นลาดยาง ถนนกว้าง 5 เมตรกว่า แต่ถนนในโครงการ 
กว้าง 6 เมตร การปรับพื้นผิวจราจรจะต้องเข้าทั้งสองทางถึงจะยุติธรรม              
แต่โครงการดังกล่าว ท าไม่ถูกต้อง เพราะได้รุกล้ าที่ดินของตนฝั่งเดียว              
นางปุณยนุชฯ ซ่ึ งเป็น เจ้ าของที่ ดิน ได้ รับความเสียหาย ไม่ ได้ รับ                    
ความเป็นธรรม อีกทั้งยังท าลายท่อระบายน้ าในนาข้าวและหลักโฉนดที่ดิน
ของตนเกิดความเสียหาย นางปุณยนุชฯ ได้แจ้งผู้น าและผู้รับผิดชอบ 

วันที ่4 พ.ย. 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้อง   
วันที่ 8 พ.ย. 2562 แจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบว่า           
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 30 ม.ค. 2563 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ร้องทราบ ดังนี้ 
    1. ก่อนเข้าด าเนินการ ช่างควบคุมงานขององค์การบริหาร             
ส่วนจังหว ัดนครราชสีมา ได้เข ้าส ารวจพื ้นที ่ และประสานกับ              
ช่างควบคุมงานของผู ้ร ับจ้าง รวมทั ้งประสานกับเจ้าของพื ้นที่               
ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ,  

√ 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

โครงการโดยเป็นช่างคุมงาน (ช่างต้อม ) ได้ เข้ามาไกล่ เกลี่ยกับตน                  
แต่ช่างคุมงานกลับพูดจาไม่สุภาพ พร้อมท้าทายว่า “ผมเป็นข้าราชการ                  
จะฟ้องกลับถ้าตรวจสอบแล้วไม่รุกล้ าเข้าไปในที่ดินของตน” นางปุณยนุช 
ใจส าราญ จึงขอความเป็นธรรมมายังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้เอาผิดกับช่างคุมงานให้มาแก้ไขท่อน้ า หินที่หล่นลง              
ในนาข้าวให้น าขึ้นให้หมด และออกค่าใช้จ่ายการออกรังวัด เพื่อมาปัก              
เขตที่ดินใหม่ หากไม่มาด าเนินการให้ ตนจะฟ้องศาลปกครอง 

ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมก าหนดจุดและชี้แนวเขต
พื้นที่ด าเนินการ โดยช่างควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาได้ชี้แจงขั้นตอน และวิธีด าเนินงานให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ 
รับทราบร่วมกันแล้ว 
    2. โ ค ร ง ก า รก ่อ สร ้า ง ถ นน ล าดย า ง  ด า เ น ินก า ร โ ดย ว ิธี                   
Cape Seal ปริมาณงานตามสัญญาจ้างไม่มีงานดินถมมีเพ ียง
ปร ิมาณงาน เสร ิมห ินคล ุก  ซึ ่งก ่อนผู ้ร ับจ ้า ง เข ้า ด า เน ินการมี               
ผู ้แทนช ุมชน และผู ้บร ิหารองค์การบริหารส ่วนต  าบลส  า โรง                
ร่วมก าหนดจุดและวัดความกว้างของถนนตามสภาพทางเดิม               
โดยม ีค ว ามกว ้า ง  ขนาด  6 – 8 เ มตร  และ ไม ่ม ีก า ร ร ุก ล้ า                   
แนวเขตถนน แต่อย่างใด 
     3. ในขั ้นตอนการเกรดเกลี ่ยไหล่ทาง อาจมีดินเดิมไหลลง               
ข้างทางบ้าง ซ่ึงเป็นไปตามสภาพของพื้นที่ โดยผู้เกี่ยวข้องได้ท าการ
ชี ้แ จ ง ให ้ผู ้น าท ้อ งถิ ่น  ผู ้น า ช ุมชน  และผู ้น าหมู ่บ ้าน  รวมทั ้ง                
นางปุณยนุช ใจส าราญ ได้ร่วมรับฟัง และรับทราบตั้งแต่ต้นแล้ว
ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างท าการตัดแต่งไหล่ทาง ส่งผลให้ท่อค .ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร เสียหายผู้รับจ้างได้ด าเนินการวางท่อ
ให้กลับสู่สภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว 

  

5 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
0017.1/30979 ลงวันที ่14 พ.ย. 
2562 

    กรณีอ้างว่าเป็นตัวแทนราษฎรผู้สัญจรใช้ถนนยุทธศาสตร์  ซ่ึงอยู่ใน            
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุม
พื้นที่ต าบลนากลาง ต าบลกุดจิก ต าบลสูงเนิน ต าบลมะเกลือเก่า และ
ต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอสูงเนิน โดยถนนดังกล่าว มีความช ารุดหลายจุด  
มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ซ่ึงเมื่อประมาณ 
สองเดือนที่แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งเจ้าหน้าที่             
มาซ่อมแซมถนน แต่ถนนยังมีสภาพช ารุดเช่นเดิม ทั้งนี้ ทราบว่าองค์การ 

วันที่ 18 พ.ย. 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากจังหวัด
นครราชสีมา 
วันที่ 21 พ.ย. 2562 แจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบว่า 
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 21 พ.ย. 2562 รายงานการด าเนินการเบื้องต้นให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และได้แจ้งผู้ร้อง
ทราบแล้ว  

√ 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕6๑ ด าเนินการซ่อมแซมถนน แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่าง              
การจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการชี้แจงความคืบหน้าและด าเนินการซ่อมแซมถนนยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด 
แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาและผู้ร้องทราบ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม             
๒๕6๒ 

วันที ่17 ม.ค. 2563 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ร้อง และรายงานจังหวัดนครราชสีมาทราบ ดังนี้ 
    1. ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย อบจ.นม. 
๑๘๐๐๙ สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง อ าเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๗.๐๕๐ กิโลเมตร ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
        ช่วงที่ ๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ.นม. ๑๘๐๐9) สายยุทธศาสตร์ บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง6.00 เมตร ไหล่ทาง 
ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร เป็นโครงการก่อสร้างด้วยเงิน
สะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก          
คอนกรีต ตามสัญญาจ้างเหมา 
         ช่วงที่ ๒ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(อบจ .นม .๑๘๐๐๙) สายยุทธศาสตร์  บ้านกุดจิก – บ้านนากลาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ ๑ .00 เมตร ยาว ๒ ,๕๖๐ เมตร เป็นโครงการข้อบัญญัติ
ก่อสร้างด้วยเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
     2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าด าเนินการ                         
ซ่อมทางลาดยาง สาย (อบจ.นม. ๑๘๐๐๙) สายยุทธศาสตร์บ้านกุดจิก 
- บ้านนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  
รวม ๕ วัน โดยวิธีการปะหลุม – บ่อ ผิวจราจรลาดยาง ความยาว 
๔,000 เมตร 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
  

    3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งผู้ร้องทราบ            
ด้วยแล้ว   

6 - หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม 0017.1/937 ลงวันที่ 10 
ม.ค. 2563 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม 0017.1/6412 ลงวันที่ 4 
มี.ค. 2563 

    ขอให้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน กรณีมีประชาชน  บ้านโนนตาโทน             
บ้านโนนต าหนัก และบ้านเมืองยาง ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจร           
ถนนสายบ้านเมืองยาง - บ้านหนองสะแก อ าเภอเมืองยาง จั งหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมา
ล าบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงมีความประสงค์ขอให้หน่วยงาน                
ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ             
ตามอ านาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ 
ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

วันที่ 10 ม.ค. 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากจังหวัด
นครราชสีมา 
วันที่ 17 ม.ค. 2563 รายงานการด าเนินการเบื้องต้นให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 13 ก.พ. 2563 รายงานผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ดังนี้ 
    ๑. ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร              
ส่ วนจั งหวั ดนครราชสี มา  รหั สสายทาง  อบจ .นม .๒๗๓๐๓                 
บ้านหนองสะแก - บ้านเมืองยาง ผิวจราจร กว้าง ๖ .๐๐ เมตร                    
ยาว ๗ .๓๗๕ กิ โลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                 
สลับถนนคอนกรีต สภาพถนนมีความช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ 
ระยะทางยาว ๕.๓๐๐ กิโลเมตร สาเหตุที่ถนนช ารุดเสียหายหนักเกิดจาก
รถบรรทุกขนทรายวิ่งเป็นประจ า แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
        ช่วงที่ ๑ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ ๓+๘๐๐  
        ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๕+๗๗๕ ถึง กม.ที่ ๗+๓๗๕  
    ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดสรรงบประมาณ            
เพื่อด าเนินการซ่อมแซมบูรณะ ดังนี้ 
        ๒.๑ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต              
โดยใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดสะสมประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑              
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร จ านวนเงิน 
งบประมาณ ๑,๓๗๔,๙๐๐ บาท ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านโนนต าหนัก 
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2562 
 

 

√ 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

         ๒.๒ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร จ านวนเงิน
งบประมาณ 492,๐๐๐ บาท บริ เวณทางออกหมู่บ้านโนนตาโทน 
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕62 
        ๒.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอ               
ขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม. 
๒๗๓๐๓) กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕.๓๐๐ 
กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ 0+๑๐๐ ถึง กม.ที่ ๓+๘๐๐ และ กม.ที่ ๕+๗๗๕  
ถึง กม.ที่ ๗+๓๗๕ จ านวนเงินงบประมาณ ๑๖,000,000 บาท 
     ๓. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหาร           
ส่วนจั งหวัดนครราชสีมาจะจัดส่ง เจ้ าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล               
ชุดปรับเกรดถนนเข้าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ช ารุด
เสียหายในล าดับต่อไป 

  

7 - หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
0017.1/949 ลงวันที่ 10 ม.ค. 
2563 
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
0017.1/4665 ลงวันที่ 17 ก.พ. 
2563 
 

     ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง เนื่องจากถนนช ารุดบริเวณปาก
ทางถนนสุรนารายณ์เข้ามาในหมู่บ้าน ถึง หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน              
หัวสระ ระยะทาง ๒๙๐ เมตร ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
และจิตใจ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครราชสีมาช่วยประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเส้น    ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 
จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ผลการด าเนินการ
เป็นประการใด แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ภายในวันที่  ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ขอให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ 

วันที่ 14 ม.ค. 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากจังหวัด
นครราชสีมา 
วันที่ 14 ม.ค. 2563 รายงานการด าเนินการเบื้องต้นให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่ 6 ก.พ. 2563 รายงานผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ดังนี้ 
     ๑. ถนนสายดังกล่าวเป็นสายทางหลวงท้องถิ ่นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย อบจ .นม.๐๑๓๑๓ บ้านหนองออก - บ้านหัวสระ 
อ าเภอเมือง จ ังหว ัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๗ .00 เมตร 
ระยะทาง ๓,000 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามภารกิจถ่ายโอนของกรมทางหลวง 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

ร้องเรียนครั้งนี้ด้วย ชนบท 
    ๒. บริเวณที่ได้รับความเสียหายเป็นถนนลาดยาง มีสภาพช ารุด
เสียหาย ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ ตลอดช่วง กม.ที่ ๒+๗๑๐ ถึง กม.ที่ 
๓+000 ระยะทาง ๒๙๐ เมตร ส่งผลให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเมื่อมี
ยานพาหนะสัญจรไปมา 
    ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื ่อใช ้ในการซ่อมแซมแล้ว ซึ ่งบรรจ ุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการ               
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๓๑๓)               
บ้านหนองออก - บ้านหัวสระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ .๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ 
เม ตร  หร ือพื ้นที ่ลาดยางไม ่น ้อยกว ่า  ๒ ,๐๓๐ ตร .ม . พร ้อมตี                 
เส้นจราจร จ านวนเงิน ๘๑๖,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
ด าเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

8 - หนังสืออ าเภอสีค้ิว ที่ นม 1418/ 
2927 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2562 
 

     ชาวบ้านหมู่ที่  ๕ บ้านใหม่สามัคคี ต าบลหนองน้ า ใส อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ตรวจสอบการใช้งบพัฒนาจังหวัดในการ               
ขุดลอกคลอง อ าเภอสีค้ิวได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เป็นโครงการขุดลอก
โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผู้ร้องอ้างว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่โปร่งใส เพราะจากสภาพคลองที่เป็นอยู่เดิม
ก่อนการขุดคลองมีน้ าขังอยู่เต็มคลอง การขุดลอกใช้เพียงรถขุดหญ้า               
ริมคลองและปรับแต่งคันคลองให้ดูเรียบร้อยเท่านั้น ไม่มีการสูบน้ าให้แห้ง 
เพื่อขุดลอกดินที่ใต้ท้องคลองซ่ึงผิดตามหลักของการขุดคลอง ชาวบ้าน
สงสัยในความไม่เหมาะสม และความโปร่งใสในการใช้งบประมาณพัฒนา
จังหวัด ขุดลอกคลอง  

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากอ าเภอ 
สีค้ิว 
วันที่ 17 ธ.ค. 2562 แจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้อ าเภอสีค้ิว 
ทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
วันที่  5 มี .ค. 2563 แจ้งผลการตรวจสอบให้อ าเภอสี ค้ิว              
ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรณีการด าเนินการขุดลอกล าห้วยบ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 
๕ ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒                  

√ 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ไม่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1 หนังสือแขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา ที่ คค0703.20/ 
5316 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

    ราษฎรจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี              
ขอให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเสียหายในพื้นที่บ้านเสริมสุข 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา                
กับ ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ท าให้เกิด              
การสัญจรไป – มา ล าบาก ซ่ึงซ่ึงแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา                
ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบก ากับดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
มิใช่สายทางโครงข่ายของทางหลวงชนบท แต่ประการใด จึงขอให้                   
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาด าเนินการตาม             
อ านาจหน้าที่ 
 

วันที่  11 ตุลาคม 2562 ได้รับ เรื่ องร้อง เรียน /ร้องทุกข์จาก                 
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 
วั นที่  21 ตุ ล า คม  2562 แ จ้ ง ก า รด า เ นิ นก า ร เบื้ อ ง ต้ น ใ ห้                   
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูล 
วันที่  24 ธันวาคม 2562 แจ้งรายงานผลการด าเนินการและ                 
แนวทางแก้ไขปัญหาให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทราบ ดังนี้ 
     ๑. บริเวณถนนที่ได้รับความเสียหายเป็นถนนลูกรัง กว้าง 6 - ๘ 
เมตร ยาว ๗,000 เมตร สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง 
     ๒ . ถนนเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านเสริมสุข หมู่ที่  8 ต าบล             
หนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก กับ ต าบลมาบตะโกเอน อ าเภอ             
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่อย่างใด 
     ๓ . แนวทางในการแก้ ไข เห็นควรแจ้ งให้องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบความเสียหายและ
ซ่อมแซม และหากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
สามารถขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนา                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.              
๒๕48 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

√ 

 

2 
 
 
 

 

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
0017.1/4360 ลงวันที่ 14 ก.พ. 
2563 

    ประชาชน หมู่ที่  ๓ ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสี มา  ว่ า ได้ รั บ คว าม เดื อ ดร้ อนจากการ เดิ นทา งสัญจ ร                    
ในถนนสายทางเข้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านปฏิรูป  หมู่ที่ ๓ 
เนื่องจากถนนมีลักษณะเป็นหลุม – บ่อ เป็นเหตุให้การสัญจรยากล าบาก 
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซ่ึงถนนดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

วันที่ 21 ก.พ. 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากจังหวัด
นครราชสีมา 
วันที่ 25 ก.พ. 2563 รายงานการด าเนินการเบื้องต้นให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 

√ 
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บัญชีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ไม่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส าหรับโครงการที่ เกินศักยภาพของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการประสานแผนการด าเนินการ
ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว จึงมี                 
ความประสงค์ขอให้จังหวัดนครราชสีมาติดตามเร่งรัดโครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการ              
ตามอ านาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดแจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖3  

วันที่ 31 มี.ค. 2563 รายงานผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้จังหวัดนครราชสีมาทราบ ดังนี้ 
    1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการ               
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา                     
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงโครงการดังกล่าว 
ไม่ปรากฏในบัญชีเกินศักยภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต                 
อ าเภอวังน้ าเขียว แต่ประการใด  
    2. โครงการดังกล่าว มิได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – 
๒๕๖๔) และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา               
หากองค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคีประสงค์ให้องค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ขอให้ด าเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนของระเบียบ 
กฎหมายในปีงบประมาณถัดไป 

  

3 
 
 
 
 
 
 

หนังสือลงวันที่ 5 ม.ีค. 2563     ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความเป็นธรรมในการ
ตรวจสอบเรื่องการคัดค้านโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                
ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง                  
ผู้ร้องจึงขอร้องเรียนถึงผลการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในพื้นที่ต าบลนากลาง โดยมีการจัดประชุม
ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้  
    ครั้งที่ 1 จัดประชุมในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนากลาง               
หมู่ที่  1 และหมู่ที่  5 สถานที่ลานอเนกประสงค์  (บ่อบาดาลเก่า )                    
เวลา 18.00 น.  
    ครั้งที่ 2 จัดประชุมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านนากลาง              
มาสามัคคี หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 สถานที่อาคาร                

วันที ่12 มี.ค. 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้อง 
วันที่ 23 มี.ค. 2563 แจ้งผลการด าเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ ร้อ งทราบว่ า  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                  
ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ รับความเห็นชอบ                   
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงโครงการดังกล่าว                     
มิใช่ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครราชสีมา ดังนั้น จึงมิอาจให้ความเห็นหรือเข้าไปด าเนินการ               
ในส่วน ใดๆ ได้ 

√ 
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รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ไม่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

ตลาดชุมชน (เก่า) เวลา 18.00 น.  
    ครั้งที่ 3 จัดประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านห้วยตะคร้อ 
หมู่ที่ 3 สถานที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ เวลา 
18.00 น. 
    ซ่ึงจากผลการประชุมชี้แจงทั้งสามวันดังกล่าวข้างต้น ชาวบ้านและ               
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ต าบลนากลาง มีความเห็นขอคัดค้านไม่ต้องการ              
ให้มีการตั้งโรงงานตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่ต าบลนากลาง เนื่องจาก
โครงการดังกล่าว มีพิกัดที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน , วัด, โรงเรียน และ               
แหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบกับชุมชนไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ                 
การด าเนินโครงการ รายละเอียดโครงการการจัดการมลพิษ และ                  
มีความวิตกกังวลต่างๆ หลายประการ ดังนี้ 
    1) การขนส่ง ได้แก่ 
        - อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้า – 
ออกโครงการ มีขนาดเล็ก สภาพเป็นถนนลูกรัง 
       - การจัดการเรื่องกลิ่นขยะปลิว และน้ าเสียขณะการขนส่ง  
        - การจอดรถในถนนสาธารณะ  
    2) การจัดการภายในโครงการ ได้แก่ 
        - มั่นใจได้อย่างไรว่าขยะที่น ามา เผาไม่ได้เป็นขยะที่รับมาจาก
อุตสาหกรรมหรือขยะปนเปื้อนอันตราย  
        - ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากการจัดเก็บขยะในพื้นที่โครงการ 
        - ปัญหาน้ าชะขยะ  
        - ปัญหาด้ า นน้ า เ สี ย  ซ่ึ งมี ทั้ ง กลิ่ น เหม็น  ตะกอน  และน้ า                    
หลังการบ าบัด หากระบายทิ้ง ลงแหล่งน้ าสาธารณะอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบการซึมลงสูงน้ าใต้ดิน  
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รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ไม่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

        - ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซที่เป็นกรด                
(HF HCI H2SO4) โลหะหนัก และสารอินทรีย์ระเหยจากเช้ือเพลิงที่เผาไหม้ 
รวมถึงไดออกซิน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ งที่ จะปนเปื้อนออกมาจาก                  
ปล่องระบาย  
         - ปัญหาเถ้าหนักจากเตาเผา ซ่ึงเป็นของเสียอันตราย และเถ้า              
จากการเผาไหม้  
        - ปัญหาเร่ืองเสียงดังจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
        - ปัญหาน้ าใช้ เนื่องจากต้องใช้ในการหล่อเย็นปริมาณมากเกิดการ
แย่งใช้น้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
        - สถานที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงโดยรอบมีชุมชน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการไฟฟ้า พร้อมแนบภาพถ่ายชาวบ้านที่มาประชุมรับฟัง             
ค าชี้แจง 

 

  

4 หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 
๐๐๑๗.๑/๖๘๒๑ ลงวันที่ ๙ มี.ค. 
๒๕๖๓ 

     นางลมุด กาญจนกาศ อยู่บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลสีมุม อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอความเป็นธรรม กรณีอ้างว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จัดท าโครงการขุดบ่อเก็บน้ าดิบหรือคลองในบริเวณพื้นที่             
หมู่ที่ ๑ ต าบลสีมุม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ             
ได้น าที่ดินบางส่วนของผู้ร้องเป็นพื้นที่ด าเนินการ โดยผู้ร้องไม่ได้ให้              
ความยินยอมหรือรู้เห็นด้วย แต่อย่างใด จึงประสงค์ขอให้หน่วยงาน               
ที่รับผิดชอบช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จังหวัดนครราชสีมา 
จึงได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีมุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  และได้รับรายงานว่า โครงการฯ
ดังกล่าวมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ด าเนินการ และ 

วันที่ 12 มี.ค. 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากจังหวัด
นครราชสีมา 
วันที่ 25 มี.ค. 2563 รายงานการด าเนินการเบื้องต้นให้จังหวัด
นครราชสีมาทราบว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 
 

 

√ 
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ที ่ เลขที่หนังสือเจ้าของเรื่อง ประเด็นข้อร้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินการ/ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการช่วงเวลา
ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการ                
ตามอ านาจหน้าที่โดยให้รายงานผลการด าเนินการให้จังหวัดนครราชสีมา
ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

  

 
 



 

 


