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ส่วนราชการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ที ่     -              วันที่   2   ตุล 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์     
ประจ าปีงบประมาณ 2558  มีจ านวน   2  ราย   คือ 

1. สรุปผลรับเรื่องราวร้องเรียนเรื่องทั่วไป  มีจ านวน  1 ราย  และได้ด าเนินการแล้ว  คือ 
    - ราษฎรขอปกปิดชื่อ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี) ไม่ประสงค์แจ้งที่อยู่ ขอความ

ช่วยเหลือ ตรวจสอบการก่อสร้างรีสอร์ท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
2. สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  มีจ านวน  1 ราย  และได้ด าเนินการแล้ว  คือ 
     - ชาวบ้านต าบลหัวเขา (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี)  ขอให้ตรวจสอบการบริงาน

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ปัญหา/อุปสรรค 
1. ประชาชนมีความตื่นตัวในการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา           
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  



 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องท่ัวไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ 2558  

 
ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
1 ที่ สพ 0218/3462  

ลว 21 ต.ค. 57 
ราษฏรปกปิดชื่อ ขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบการ

ก่อสร้างรีสอร์ทในที่ดินสาธารณะ    
หมู่ 1 และได้ขออนุญาตก่อสร้างตาม
กฎหมายหรือไม่ 

ด าเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า พื้นที่บริเวณท่ีแจ้ง
ให้ตรวจสอบ ยังไม่มีการสร้างรีสอร์ทและสิ่งปลูกสร้าง
ใด ๆ เพียงแต่มีการปรับปรุงถนนทางเข้าและปรับปรุง
พ้ืนที่  และได้ตรวจสอบผู้ครอบครองพ้ืนที่ อ้างอิงจาก
หลักฐานการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ.
2557 ถึงปี พ.ศ.2560  เป็นของนางพิมพ์ใจ สุทธิศิริ 
เอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการกระท าประโยชน์   
(น.ส.3 ข.) พ้ืนที่  3  ไร่ 50 ตารางวา 

รายงานอ าเภอเดิมบางนางบวช 
ตามหนังสือ  
ที่ สพ 77601/733 
ลว. 29 ต.ค.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ 2558  
 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
2 ที่ สพ 0023.9/2498 

ลว.17 ก.ค.58 
ชาวบ้านต าบลหัวเขา ขอให้ตรวจสอบการบริงานของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ในประเด็นดังนี้ 
1.โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา และ
ต่อเติมอาคารหลังเดิม มีการ
ด าเนินการอย่างไร ผู้ใดเป็นผู้รับจ้าง 
เริ่มด าเนินการและแล้วเสร็จเมื่อใด 
และด าเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว
หรือไม ่
2. โครงการก่อสร้างดาดถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 10 ผู้ใดเป็นผู้รับจ้าง เหตุใด
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจึงเป็นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หัวเขาสิบก่อสร้างของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรถบรรทุกดิน
ของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา 
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 10  และ
ถนนด้านหลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  มีการด าเนินการตั้งแต่
เมื่อใด  ผู้ใดเป็นผู้รับจ้าง มีป้าย
โครงการหรือไม่ ปัจจุบันมีสภาพ
อย่างไร 

ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ในแต่ละประเด็น ปรากฏว่า 
1. โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา และต่อเติมอาคารหลังเดิม มีการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา เรื่องจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ซึ่งผู้รับจ้าง
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวะนันต์พานิช เริ่ม
ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2557 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 9/2557 และได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 ต าบลหัว
เขา ด าเนินการโดยวิธีสอบราคา ตามประกาศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เรื่องก่อสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  เริ่มด าเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 
3/2558 ผู้รับจ้างได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พงษ์
พัฒนา 27  ซึ่งตามที่กล่าวอ้างว่าอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขานั้น จากการตรวจสอบพบว่า
เป็นของ นายบงกช เหลืองใจดี กรณีรถบรรทุกดินของ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

รายงานอ าเภอเดิมบางนางบวช 
ตามหนังสือ  
ที่ สพ 77601/506 
 ลว. 24 ก.ค.58 

 



เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ 2558  
 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
   4. นายประเสริฐ บุญประเสริฐ ได้จด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือไม่ หากมีการจด
ทะเบียนเริ่มจดตั้งแต่เม่ือใด ส านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด และเคยเข้าเป็นคู่สัญญา
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาหรือไม่
อย่างไร และกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
ส. พงษ์พัฒนา 27 ซึ่งใช้ชื่อของ นายมะลิ 
เรณูแย้ม และนางศิริขวัญ เรณูแย้ม     
เป็นผู้จดทะเบียน เป็นการจดทะเบียนเพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา โดยมีนายธีรพงษ์ 
บุญประเสริฐ เป็นผู้จัดการหรือไม่อย่างไร 

ไปมีส่วนร่วมระยะเวลาดังกล่าวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
อ าเภอเดิมบางนางบวช เข้าร่วมประกวดโครงการ
ต าบลคนดีศรีสุพรรณ จึงมีการปรับปรุงพื้นที่สร้าง
คุ้มและพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์
โดยที่ประชาชนใช้ร่วมกันภายในต าบลหัวเขา โดย
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ให้
ความช่วยเหลือด้วยการน ารถบรรทุกมาขนย้ายดิน
ส่วนที่เหลือจากการท าดาดคอนกรีต หมู่ที่ 10 ไป
ปรับปรุงพื้นท่ีให้กับคุ้มต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการงาน 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 10 และถนนด้านหลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  ชี้แจงแต่ละโครงการ
ดังนี้ 
    - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ที่ 6  มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
เรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 7  เมษายน 2553 โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สะพานหินก่อสร้าง เป็นคู่สัญญา 
      

 

 
 



เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ 2558  
 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

หมู่ที่ 10  มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
เรื่องการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 7  เมษายน 2553 โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พงศ์ภัทรชัยก่อสร้าง เป็นคู่สัญญา 
    - โครงการก่อสร้างถนนด้านหลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  หมู่ที่ 1  มีการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีการสอบราคาตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา เรื่องการจ้างเหมา
ก่อสร้างขยายถนนดินพร้อมเทคอนกรีตเริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 7  เมษายน 2553 โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สะพานหินก่อสร้าง เป็นคู่สัญญา  ซ่ึง
ได้มีการจัดท าป้ายโครงการ และปัจจุบันสภาพ
บางส่วนมีการช ารุดเสื่อมสภาพ และสูญหายตาม
ระยะเวลา เนื่องจากถนนคอนกรีตในโครงการ
ดังกล่าวได้ก่อสร้างเป็นระยะเวลาหลายปี  
4. นายประเสริฐ บุญประเสริฐ ได้มีการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวเขาสิบก่อสร้าง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 45 
หมู่ 10 ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี       

 

 



เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ 2558  
 

ที ่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
    และห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวเขาสิบก่อสร้าง ไม่เคย

เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาแต่
อย่างใด และกรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พงษ์พัฒนา 
27  ตามเอกสารการจดทะเบียนฯ มีนายมะลิ เรณู
แย้ม และนางศิริขวัญ เรณูแย้ม เป็นผู้จดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม่พบว่า นายประเสริฐ บุญ
ประเสริฐ มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนนายธีรพงษ์        
บุญประเสริฐ ก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการห้างแต่อย่างใด  

 

 


