
     

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ส านักงานปลัด อบต.กุดจอก       

ที ่  นม  ๗๓๖๐๑/         วันที่       ๒๘   กันยายน  ๒๕๖๑     

เรื่อง     รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าปี  256๑       

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  

     ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน นั้น 

          เพ่ือให้การ ด าเนินการเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน /ร้องทุ กข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
กุดจอก จึงรายงานผลการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประจ าปี  256๑ โดยได้รับเรื่ องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
รวมจ านวน 15 เรื่อง  เป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปทั้ง 15 เรื่อง พร้อมนี้ได้ แนบแบบรายงานสรุป ผลการด าเนินงาน         
เรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ประกอบด้วย  

1. ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
2. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน ประกอบด้วย  

2.1  เรื่องข้อร้องเรียนทั่วไป 
2.2  เรื่องข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 
2.3  เรื่องข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงชื่อ         ชลธิชา แหมไธสง 
                                                                              (นางสาวชลธิชา แหมไธสง) 
                                                                 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

ลงชื่อ          ผกายมาส จันทบุตร                                               
                                                                             (นางสาวผกายมาส จันทบุตร)                                       
                                                                         หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.กุดจอก  
  

ลงชื่อ พันจ่าเอก  ธัญพิสิษฐ์  เพ็งที 
                                                                                      (ธัญพิสิษฐ์  เพ็งที) 
                                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
ลงชื่อ      สมศักดิ์ เสาทองหลาง 

                                                                   (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                           



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

1) ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เดือน/พ.ศ. ร้องเรียน
ทั่วไป 

ร้องเรียน จนท.รัฐ ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการ/ยังไม่ด าเนินการ 

ตุลาคม 25๖๐ - - - - 
พฤศจิกายน 25๖๐ - - - - 

ธันวาคม 25๖๐ - - - - 
มกราคม 256๑ - - - - 

กุมภาพันธ์ 25๖๑ - - - - 
มีนาคม 256๑ 2 - - ด าเนินการแล้ว 1 เรื่อง/

ประสานอ าเภอ 1 เรื่อง 
เมษายน 256๑ 1 - - ด าเนินการแล้ว 

พฤษภาคม 25๖๑ 3 - - ด าเนินการแล้ว 
มิถุนายน 256๑ 2 - - ด าเนินการแล้ว 
กรกฎาคม 256๑ 6 - - ด าเนินการแล้ว 
สิงหาคม 256๑ 1 - - ด าเนินการแล้ว  
กันยายน 256๑ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 15 - - 14/1 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้วจ านวน 14 เรื่อง 
และประสานไปยังอ าเภอบัวใหญ่เพ่ือ ด าเนินการ แก้ไขปัญหา อีก 1 เรื่อง  คิดเป็นเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ        
เป็นร้อยละ  93.75 ของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมด และได้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนรับทราบแล้ว  
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2) รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 

2.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป 
 

ล าดับที่ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ขอให้หาสาเหตุและช่วยเหลือ  

กรณีปลาที่ผู้ร้องเลี้ยงไว้ในบ่อ
เนื้อท่ี 7 ไร่ ตาย โดยไม่ทราบ
สาเหตุ 

-เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว ไม่อยู่ใน
อ านาจของ อบต . จึงไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้ 

-ประสานไปยังอ าเภอบัวใหญ่เพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

2 ขอให้ช่วยเหลือกรณีบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
พายุฝน หมู่ 3 บ้านโคกเพ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตก และพายุลมแรง ท าให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 

-แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัว
รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง     
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

3 ขอให้ช่วยเหลือกรณีบ้านเรือน
ได้รับความ เสียหาย เนื่องจาก
พายุฝน หมู่ 3 บ้านโคกเพ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตก และพายุลมแรง ท าให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 

-แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัว
รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง     
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

4 ขอให้วางท่อระบายน้ าและ  
ถมถนน หมู่ 5 บ้านหนอง
เซียงโข ่

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ท า
ให้น้ าไหลหลาก ส่งผลให้ระบาย
น้ าไม่ทัน เป็นเหตุให้น้ ากัดเซาะ
ถนนได้รับความเสียหาย 

-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
-สรรหาผู้รับจ้างด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา 

5 ขอให้ช่วยเหลือกรณีบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
พายุฝน หมู่ 11  บ้านดอนหัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตก และพายุลมแรง ท าให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 

-แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัว
รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง     
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 

6 ขอให้ช่วยเหลือกรณีบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
พายุฝน หมู่ 3 บ้านโคกเพ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตก และพายุลมแรง ท าให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 

-แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัว
รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง     
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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ล าดับที่ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
7 ขอให้ช่วยเหลือกรณีต้นไม้ล้ม

ทับบ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย เนื่องจากพายุฝน หมู่ 
8 บ้านดอนแปะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิดจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ฝนตก และพายุลมแรง ท าให้
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 

-แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมตัว
รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง     
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

8 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 4 บ้านโสก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิด จากอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

9 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 6 บ้านหนอง
ปรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิด จากอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

10 ขอให้ ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธ ารณะ หมู่ 12 บ้านกุด
จอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิดจา กอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

11 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 14 บ้านโนน
แดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-เหตุเกิดจาก อายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 

12 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ 10 บ้าน      
คูมะค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-เหตุเกิดจา กอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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ล าดับที่ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
13 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

สาธารณะ หมู่ 5 บ้านหนอง
เซียงโข ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-เหตุเกิดจาก อายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

14 ขอให้ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
สาธารณะหมู่ 7 บ้านอ้อยช้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิด จากอายุการใช้งานของ
หลอดไฟ แมลง ธรรมชาติ เช่น 
ฝนตก ลมแรง เป็นต้น 

-ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมา
ซ่อมแซม เนื่องจาก อบต .ไม่มีช่าง
ไฟฟ้า 
-เสนอผู้บริหารจัดหางบประมาณ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

15 ขอ ให้ช่วยเหลือ กรณี ที่นา
ได้รับความเสียหายจากการ
ถมดิน ตามโครงการขุดลอก
หนองว้า ห มู่ที่ 9 ซึ่งเป็น
โครงการ ฯของกรมทรัพยากร
น้ าภาค 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-เหตุเกิดจากเป็นโครงการ ฯ ของ
หน่วยงานราชการกลางและเป็น
โครงการขนาดใหญ่ มีปริมาณดิน
ที่ขุดมาก ท าให้สถานที่ท้ิงดิน ที่
ก าหนดไว้ไม่เพียงพอ  

-นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก ด าเนินการประสานผู้
รับจ้างด้วยตนเอง เพื่อเร่งรัดให้
ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ได้รับความเ ดือดร้อนและผู้รับจ้าง
ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว 
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2.2 เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

ล าดับที่ ข้อร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1 ไม่มีข้อร้องเรียน - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก ได้มีการเสริมสร้าง
ทัศนคติและค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริต คุณธรรมจริยธรรม ภายใน
และภายนอกองค์กรให้แก่กลุ่ม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  อบต. 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
ควรพัฒนาทักษะ ปรับปรุงความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์ กร 
เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ให้ความรู้เรื่องโทษทางวินัย 
หากมีการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
2.3 เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ล าดับที่ ข้อร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลกุดจอก เป็นหน่วยงานที่ได้
ก าหนดมาตรการ การส่งเสริม 
ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 

-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
ตามหลักสูตรของแต่ละต าแหน่ง 
เพ่ือพั ฒนาศักยภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และรับความรู้ 
ระเบียบใหม่ ๆ 

 
 

(ลงชื่อ)          ชลธิชา  แหมไธสง                       ผู้รายงาน 
                    (นางสาวชลธิชา  แหมไธสง) 
                                      เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 


