
 
สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 

ไตรมาส เดือน/ปี 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ปัญหา/การด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ 

ตุลาคม 
๒๕๖๐ 

๑ เจ้าหน้าที่ไม่มีจิตใจการให้บริการ ประเด็นปัญหาการร้องเรียน : ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศร้องเรียน
ผ่าน Web site ว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีจิตใจการให้บริการ โดยจะคอยบอกให้ออกจากตึก
ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. ท าให้รูส้ึกว่าไม่ได้รับการต้อนรับ 
การด าเนินการ : แจ้งขออภัยผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เรื่องทั่วไป 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ 

๐ ไม่มีข้อร้องเรียน -  

ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

๐ ไม่มีข้อร้องเรียน     -  

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
มกราคม 

 

 
เรื่องท่ัวไป 

 
๑ 

 
- ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลด
หรือยกเว้นค่าเข้าชมในโอกาส
วันเด็ก 

 
- มีผู้ ให้ข้อคิดเห็นผ่านทางกล่องรับข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้บริการ อพวช. โดยผู้ปกครองพา
บุตรหลานมาเที่ยวในวันเด็ก ซึ่งเด็กได้เข้าร่วมท า
กิจกรรมที่ตึกต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่
ผู้ปกครองที่พาเด็กมา กลับต้องเสียค่าเข้าชม จึงมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจะลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชมส าหรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วม
กิจกรรมในวันเด็ก 
 

 
- แจ้งขอบคุณผู้ปกครองที่พา
บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อพ. และกรุณาให้
ข้ อคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการใช้
บ ริ การของ อพ . โดยแจ้ ง
ความจ าเป็นที่ต้องเก็บค่าเข้า
ชม และช่วงการให้บริการใน
เท ศ ก า ล ต่ า ง  ๆ  ที่ ไ ม่ มี
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ปกครอง 
 
 
 

 

 

 

 



ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

กุมภาพันธ์ - - - ไม่มีข้อร้องเรียน - - -  

 
มีนาคม 

 
เรื่องท่ัวไป 

 
๒ 

 
๑. สอบถามเกี่ ยวกับความ
คล้ายคลึงของเรื่องสั้นที่ได้รับ
รางวัลชมเชยประเภทเยาวชน
ในการประกวดครั้งที่สอง กับ 
ภาพยนตร์เรื่อง “I robot” 
 
 

 
- มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ของ สพต. สอบถามเกี่ยวกับโครงการ
ป ร ะ ก ว ด เรื่ อ ง สั้ น แ น ว วิ ท ย า
วิทยาศาสตร์ ของ อพวช. ซึ่งเรื่องสั้น
ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด
ครั้งที่สอง เรื่อง “Connection” โดย 
นายวรวุฒิ  อวรรณ  นั้ น  มี ความ
คล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่อง I robot 
จึงขอให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องใน
ก ารป ระก วด ได้ โป รด พิ จ ารณ า
เปรียบเทียบเรื่องสั้นและภาพยนตร์
ดังกล่าว ว่ามีความคล้ายคลึงกันดังที่
เป็นที่สงสัยกังขาจริงหรือไม่ 

 
- สพต. ได้แจ้งตอบกลับผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 
๙ เม.ย. ๖๑  
        คณ ะกรรมการบ ริห าร โค รงการ
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ได้รับ
ทราบความเห็นของท่านแล้ว และขอเรียนว่า 
คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินและประกาศผล
การประกวดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่  ๑ 
กรกฎ าคม  ๒ ๕ ๖ ๐  ซึ่ งก ารตั ด สิ น ขอ ง
กรรมการถือเป็นที่ สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม
คณ ะกรรม การฯ  ขอขอบ คุ ณ ส าห รั บ
ข้อเสนอแนะของท่านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดประกวดครั้งต่อไปเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ จะน าข้อเสนอแนะของท่าน
เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และด าเนินการตัดสินผลงานด้วย
ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 



ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
มีนาคม 

 
เรื่องท่ัวไป 

 
๒ 

 
๒. การปรับปรุงโรงอาหาร
ปัจจุบันในด้านความสะอาด 
และโภชนาการที่ถูกต้อง 
 

 
- มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
ของ พวท. ต้องการทราบว่า อพวช. มี
งบในการปรับปรุงโรงอาหารปัจจุบันใน
ด้านความสะอาด โภชนาการที่ถูกต้อง
หรือไม ่
 

 
- แจ้งขอบคุณที่ให้ข้อคิดเห็น และ อพวช. 
ได้ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการไปแล้ว คาดว่าจะได้ รับการ
จัดสรรในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) 

ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เมษายน เรื่องท่ัวไป ๑ - ไม่ได้รับวารสาร อพวช. ฉบับ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

- มีผู้ร้องเรียนผ่านทางอีเมล์รับข้อร้องเรียน 
อพวช. แจ้งว่าไม่ได้รับวารสาร อพวช. ฉบับ 
เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 

- สธต. ได้ประสานทางโทรศัพท์กับ    
ผู้ร้องเรียน และขออภัยในเหตุการณ์
ครั้งนี ้อันเนื่องมาจากเกิดความ
คลาดเคลื่อนทางข้อมูล และได้
ด าเนินการจัดส่งวารสารดังกล่าว 
ให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

 

พฤษภาคม 

 

เรื่องท่ัวไป ๖ - การติดตามทวงถามวารสาร 
อพวช. 
 

- นายประชิต เจริญฉ่ า แจ้งว่าได้สมัครเป็น
สมาชิกวารสารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๑ ปี แต่ได้รับวารสาร
จ านวน ๒ ฉบับ คือฉบับประจ าเดือนกันยายน 
และตุลาคม ๒๕๖๐ และไม่เคยได้รับวารสาร 
อพวช. อีกเลย 
 

- สธต. ได้ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง
วารสารฯ แล้วพบว่าได้ด าเนินการ
จัดส่งวารสารฯ ให้กับผู้ร้องทาง
ไปรษณีย ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
และ ศปท. ได้จัดท าหนังสือที่ วท 
๕๕๐๑/๖๘๓ ลว ๓๐ พ.ค. ๖๑ 
ชี้แจงและขออภัยไปยังผู้ร้องเรียน 
รวมทั้งได้จัดส่งวารสารชดเชยให้  
รวม ๑๒ ฉบับเรียบร้อยแล้ว  
 
 

 

 

 



ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ัวไป ๖ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
ต่าง ๆ ของอาคาร พวท.  
- ด้านการบริการ ๑ เร่ือง 
- ด้านอาหาร ๓ เร่ือง 
- ด้านสถานที่ ๑ เร่ือง 
 

- มีผู้ให้ข้อคิดเห็นผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรียน/
ข้อคิดเห็น ของ พวท. ด้านตา่ง ๆ ดังนี ้

ด้านการบริการ 
๑. องค์ประกอบโดยรวมดี แต่บางทีพนักงานไม่
ค่อยเป็นมิตรหรือแสดงกิริยาไม่พอใจเราเท่าไหร่ 

ด้านอาหาร 
๑. อาหารเค็มมากค่ะ ให้น้อยมาก มีแต่รสชาติเค็มค่ะ 

๒. อยากให้ปรับปรุงเรื่องอาหารครับ ซื้อลูกชิ้นไป ๓ ไม้ 
มันเสียครับกินไมไ่ด้เลยครับ  

๓. ดิฉันชอบที่นี่มากค่ะ มีทั้งกิจกรรมให้ท ามี
ความสุขมากค่ะ ท าให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น    
สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง เรื่องอาหารค่ะ แพงไม่ว่า 
ถ้าอาหารอร่อย แต่นี่อะไรคะ  ในอาหารเจอ  
เส้นผมและก็แมลงวัน อยากให้ปรับปรุงแค่ 
เรื่องอาหารค่ะ 

ด้านสถานที ่
๑. อยากให้ช่างซ่อมประตูห้องน้ าหญิงให้หน่อย    
ตรงกลอนล็อคห้องน้ าหญิงล็อคยากมาก 
 

 
 
 
- แจ้ง ผอ.พวท. โปรดด าเนินการและแจง้  
จนท. ทราบและปรับปรุงการให้บริการต่อไป 
 
- แจ้ง ประธานกก.พัฒนาธุรกิจร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก อพวช. เพื่อโปรด
ด าเนินการ และแจ้งผลให้ประธาน 
คณะกก.รับข้อร้องเรียนทราบดว้ย 
 
 
 
 

 
 

- หน.กส. ด าเนินการ ดังนี ้
๑. แจ้งช่างซ่อมบ ารุงตรวจสอบกลอน
และบานประตูห้องน้ าทั้งหมด 
๒. ตรวจสอบพบว่าบานประตู,บานพับ 
หลวมท าให้บานประตตูกใส่กลอนยาก 
๓. แก้ไขบานพบัให้แน่นหนาขึน้และ
ปรับระดับบานประตู 

 



ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนนิงาน หมายเหตุ 

มิถุนายน เรื่องท่ัวไป ๑ - ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ 
 

- มีผู้ให้ข้อคิดเห็นผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรียน/
ข้อคิดเห็น ของ พวท. เกี่ยวกับการให้บริการของ
พนักงานที่ห้อง Science dome พูดจาไม่สุภาพ 
กิริยาก็ไม่สุภาพมาก ๆ  

- ได้ด าเนนิการตักเตือนชี้แจงในการ
ต้อนรับผู้เข้าชมกับอาสาสมัครที่
ปฏิบัติงานในวันนั้น เรียบร้อยแล้ว 
- ได้ชี้แจงในภาพรวมกับอาสาสมัครใน
การต้อนรับผู้เข้าชม 
- ติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
อาสาสมัคร 
- คอยก าชับอาสาสมัครในสว่นการ
ให้บริการผู้เข้าชม 

 

 
 
 
 



สรุปการรับข้อร้องเรียนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) 

ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

กรกฎาคม 

 

 

เรื่องทั่วไป 
 
 

๑ ข้อคิด เห็น เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ที่ รับผิดชอบการบันทึก
ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ข อ ง
อาสาสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ในฐานะที่มาเป็นอาสาที่นี่มา ๑ สัปดาห์ ท าให้เห็นระบบการ
ท างานของเจ้าหน้าที่มาพอสมควร จึงอยากขอแสดงความคิดเห็น
ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางส่วนมีความล่าช้ามาก (ย้ าว่า
มากๆ) เช่น การที่ดิฉันเข้ามาเป็นอาสาที่แล้วเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ 
แต่ชื่อของดิฉันยังไม่ได้ท าการลงทะเบียนในระบบ เนื่องจาก ๒ วัน
แรกที่มาท างาน เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ไม่อยู่ แต่ไม่มีคนอื่นสามารถ
ท าหน้าที่นี้ได้เลย เมื่อวันต่อไปกลับไปติดต่ออีกครั้ง เจ้าหน้าที่ใน
ห้องนั้นกลับบอกให้มาวันพรุ่งนี้ เนื่องจากตนเองติดงานอยู่ พออีก
วันไปติดต่ออีก เจ้าหน้าที่ในห้องกองกลางกลับบอกว่า ถ้ายังไม่ได้
โทรเรียกยังไม่ต้องมา (อันนี้คืองงมาก ในขณะที่ดิฉันพยายาม
เข้าใจเจ้าหน้าที่ว่ามีงานเยอะ ดิฉันต้องพยายามตามเรื่องเองเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง กลับได้ค าตอบนั้นกลับมา) และอีก
สัปดาห์ดิฉันกลับไปติดต่ออีกครั้ง แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอหา
ประวัติก่อนแล้วจะติดต่อกลับมา สรุปคือต้องรอต่อไป ดิฉันใช้เวลา 
๑ สัปดาห์ในการด าเนินการเรื่องแค่นี้ซึ่งไม่ได้ยากเลยแต่กลับไม่ได้
ความคืบหน้าเลย ดิฉันจึงคิดว่าควรปรับปรุงในเรื่องนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ 
๑ คนท างานไม่ไหวควรเพิ่มจ านวนไหม หรือควรบริหารยังไงให้
งานไม่ล่าช้า เพราะเวลาที่ดิฉันเสียไปขณะด าเนินการเรื่องนี้ก็เป็น
เวลางานของดิฉันเช่นกัน และอีกเรื่องคือ มารยาทของเจ้าหน้าที่
บางคนแย่มาก ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของตัวเองแต่เมื่อไปติดต่อกลับ
แสดงท่าทางไม่พอใจ อันนี้เข้าใจว่าคงแก้ไม่ได้ เพราะเป็นมารยาท
ของแต่ละคนที่ถูกปลูกฝังมาแบบนี ้(๒๔ ก.ค. ๖๑) 

- กบ. ได้ช้ีแจงกระบวนการสรรหา และ
การบันทึกข้อมูลประวัติของอาสาสมัคร  
  ทั้งนี้  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า
ช่วงเวลาดังกล่าว จนท. ผู้รับผิดชอบได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ฯ ณ จ.ขอนแก่น ซึ่งเบื้องต้น
ได้ประสานกับผู้ดูแลอาสาสมัครต้นสังกัด
ว่าจะมี อาสาสมัครเริ่ม มาปฏิ บั ติ งาน 
จ านวน ๒ คน และเมื่อตรวจสอบข้อมูล
แล้วพบว่ายังไม่ได้ผ่านกระบวนการตาม
แบบน าส่ งเอกสารเพื่ อบันทึกประวัติ
อาสาสมัครจากผู้ดูแลต้นสังกัด ส่งมาให้ยัง
กบ . จึ งไม่ สามารถด าเนินการบันทึ ก
ประวัติลงในระบบได้ และเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ต่ออาสาสมัครว่าต้องรอตรวจสอบข้อมูล
จากต้นสังกัดก่อน และจะติดต่อกลับ   
เพื่อจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
  ในการนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก าชับ 
จนท. กบ. เร่งด าเนินการตามขั้นตอน เมื่อ
มีการรับอาสาสมัครเข้าปฏิบัตงิานและใหม้ี 
จนท.กบ. ที่สามารถด าเนินการแทนกันได้ 
รวมทั้งต้องตรวจสอบกระบวนการตาม
ขั้นตอนให้ครบถ้วน (๒ ส.ค. ๖๑) 

 



ประจ าเดือน ประเภท 
จ านวน 

ข้อร้องเรียน 
เรื่อง ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

สิงหาคม กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท า

การทุจริต      
ในภาครัฐ 

๑ จ้างควบคมุงานก่อสร้าง
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 
(Futurium) ๑ แห่ง 

อ้างถึง ๑. ค้นหาประกาศ ๖๑๐๖๗๑๒๔๐๗๕ จ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวตักรรมแห่ง
อนาคต (Futurism)  ๑ แห่ง 
         ๒. ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
- ตามที่อ้างถึง ๑ ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เมื่อ
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ และตามที่อ้างถึง ๒ ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ เรื่องจ้างควบคุม
งานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) จ านวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลง
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ นั้น  
     ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่อ้างถึง ๑ ประกาศในระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศแจ้งให้ทราบเมื่อ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เรื่องจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ๑ แห่ง และให้ประชาชนที่มีความสนใจได้
เข้าไปซ้ือเอกสารประกาศเชิญชวน เพื่อเข้ายื่นข้อเสนองานและเสนอราคา แต่ปรากฏว่า 
ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้ผู้ซ้ือเอกสาร
ประกาศเชิญชวน ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ มิย. ๒๕๖๑ และให้ยื่นข้อเสนองาน
และเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ จึงท าให้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจ ไม่สามารถเข้า
ซ้ือเอกสารเชิญชวนดังกล่าวได้ เนื่องจาก อพวช. ได้มีการวางแผนทุจริต การแจ้งประกาศใน
ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเมื่อหมดเวลาแล้ว (ตามที่อ้างถึง ๒) จึงท าให้ผู้มีความ
สนใจไม่สามารถยื่นข้อเสนองานและเสนอราคาได้ ซ่ึงการกระท าดังกล่าว ของ อพวช. มิได้
กระท าตามที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงเป็นการวางแผนการทุจริต และมีผลประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม และมีการกีดกันไม่ไห้ผู้เสนองานเสนอราคา และมีการสมยอมให้รายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ได้รับการเสนองานและเสนอราคา 
     อนึ่งข้าพเจ้า ขอเรียนให้ทราบว่าข้าพเจ้าได้แจ้งให้ สตง. ปอท. ปปช. ศูนย์ด ารงธรรมฯ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯกรมบัญชีกลาง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาตรวจหา
ข้อเท็จจริง ต่อไป ข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีอคติ ต่อ อพวช. แต่อย่างใด 
ประชาชนทั่วไปเห็นว่าหน่วยงานใดของรัฐมีการท าที่มีการวางแผนทุจริต ประชาชนทั่วไปต้อง
ช่วยกันป้องกันการทุจริต เพื่อประเทศชาติของเรา ตามนโยบายของรัฐบาล พณประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 
     จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ลงโทษผู้กระท าความผิด
ต่อไป 

- ส่งหนังสือตอบกลับข้อร้องเรยีน
เบื้องต้น  
ที่ วท ๕๕๐๑/ ๑๐๙๕  
ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- ส่งหนังสือช้ีแจงผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้  ผู้
ร้องเรียน 
ด่วนท่ีสุด ที่ วท ๕๕๐๑/ ๑๑๗๒ 
ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกฯ รายงานผลการ
ด าเนินการเสนอ รวท. ผา่น ปวท.  
ด่วนท่ีสุด ที่ วท ๕๕๐๑/๑๑๗๓ 
ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
- บันทึกฯ รายงานผลการ
ด าเนินการ กรณี ข้อร้องเรยีน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติ
หรือประพฤตมิิชอบ (ยุติเรื่อง) 
ที่ วท ๕๕๐๑/๑๒๘๙  
ลว. ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 

 


