
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560 

 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 4 5 1 1 1 2 1 3 

 

 

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3       

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 1 เรื่อง กรณี ร้องทุกข์ข้าราชการต ารวจทางหลวงเลยออกตระเวนข่มขู่
รีดไถ่เงินจากคนขับรถบรรทุกอ้อยฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย 

เดือน มีนาคม 2561 จ านวน 3 เรื่อง  

1. กรณี ขอความอนุเคราะห์สอบการทุจริตสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต
จริง ทางคณะกรรมการได้ทวงถามตลอดเวลาและได้ส่งเรื่องไปที่อ าเภอ-จังหวัด แล้ว ก็ไม่มีความคืบหน้า
เป็นเวลา กว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งสอบถามด้วยวาจาแล้วได้ค าตอบคือ รอฝ่ายปกครองสรุปก่อน จึงประสงค์ให้ 
ศดธ ช่วยเร่งรัดการด าเนินการดังกล่าว ซ่ึงจนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถปิดงบดุลทางบัญชีได้ทันก าหนด 

2. กรณี ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสและการด าเนินงานกับคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

3. กรณี พบเห็นการทุจริตในการเบิกจ่ายหลายรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย เช่นการน าเงินเก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะ ไปใช้ส่วนตัวหลายแสนบาท การเบิกค่าเช่า
เป็นเท็จ และการเรียกรับเงิน 

 

 

 



ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0      

 

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0 2     

 

1 กรณี การด ารงต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ เนื่องจากได้ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้พิพากษาลงโทษในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ให้จ าคุก 
โทษจ าคุกให้รอลงอาญาไว้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่เช่นเดิม ขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือไม่ 

2 กรณี ได้เห็นพฤติกรรมการทุจริตของข้าราชการในการด าเนินโครงการต่างๆ ของอ าเภอนาแห้ว จังหวัด
เลย จึงขอให้ตรวจสอบ 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0 2 2    

 

1. กรณี ร้องเรียน 1.นายสถิตย์ ศรีบุรินทร์ นายก อบต.หนองบัว 2. ผอ.คลัง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 
อบต.หนองบัว 3. ปลัด อบต.หนองบัว เนื่องจาก ไม่ด าเนินการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย ก าหนดราคา
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

2. กรณี ร้องเรียนข้าราชการประพฤติมิชอบ ค้ายาเสพติด โสเภณีเด็ก จัดหาผู้หญิงค้าบริการตามผับต่างๆ
ให้ หลายจังหวัดรับพนันบอลเถื่อน หวนเถื่อน ส่องโจร ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลแอบอ้างข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หลายท่านในจังหวัดเลย 



ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0 2 2 0   

 

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0 2 2 0 5  

 

1.กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
ผู้ร้องได้เป็นทนายความให้กับนายกิตติพันธ์ อภิเลิศศวีรพร และนายทรัพย์ พุทธมาต ต่อมาระหว่าง
ด าเนินคดีมีเจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน กอ.รมน.เลย กระท าการข่มขู่คุกคาม ท าให้เกิดความกังวลและหว่ัน
เกรงในการด ารงชีวิต 

2.กรณี พบเห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.ปาก
ตม อ.เชียงคาน จ.เลย มีพฤติกรรมทุจรติโครงการประชารัฐ เช่นโครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน
วงเงิน 485,800 บาท นั้น ไม่ก่อประโยชน์ต่อชุมชน 

3.กรณี ขอให้ตรวจสอบโครงการประชารัฐ วงเงิน 200,000 บาท ของหมู่บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต าบลปาก
ตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

4.กรณี ขอให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เรื่อง
เงินหมู่บ้านละ 500,000 บาท ซ่ึงทางผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินมาแล้วไม่ทราบว่าน าเงินไปท าอะไรไม่ชี้ลูกบ้าน
และคณะท างานมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส 

5.กรณี ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านผานาง ต.ผาอินทร์แปลง อ.
เอราวัณ จ.เลย เนื่องจากนายถนอม ภูวงเดือน ผู้ใหญ่บ้าน มีพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการ
พัฒนาหมู่บ้าน มีการทุจริตหลายโครงการ และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 

 



 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – กันยายน 2561 

เดือน ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จ านวน 1 3 0 2 2 0 5 1 

 

 

1. กรณี ข้าราชการต ารวจถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ชื่อพันต ารวจเอก
พุชญุตม์ พุฒศิริวัชรวิชญ์ ผู้ก ากับ สภ เชียงกลม ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 


