
   

  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน     

ที่ชม  81801 /       วันที่     30    ตุลาคม   2560  

เรื่อง    สรุปผลการรับเรื่องเรียน/รองทุกข ประจ าปงบประมาณ 2560 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
   

  เรื่องเดิม 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้

เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ซึ่งการด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ 

หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่งอนจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  เพ่ือให้การด าเนินการ

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในท้องที่ต าบลแม่งอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนที่ขอรับการบริการ 
 

  ข้อเท็จจริง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มายังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  

ดังนี้ 

  1. เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ จ านวน   1  เรื่อง มีดังนี้ 

     1.1 ขอตรวจสอบแนวเขตที่ดิน(ที่พักอาศัย) ประชาชนหมู่ 5 ได้ขอให้อบต.แม่งอนเข้าตรวจสอบแนว

เขตท่ีดินบริเวณท่ีพักอาศัย 

  2. เรื่องรองเรียนอ่ืน ๆ จ านวน     เรื่อง มีดังนี้ 

     2.1  ขอความช่วยเหลือไฟไหม้ นางจิ่ง  ลุงค า ขอรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

     2.2  ขอความช่วยเหลือไฟไหม้ นางสาวอาฟัง  แซ่หยิ่ง ขอรับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้

บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 
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     2.3  ขอความช่วยเหลือจากปัญหาภัยแล้ง นายค านวณ  ค าลือ ขอรับความช่วยเหลือจากภัยแล้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

     2.3 ขอความช่วยเหลือจากถนนช ารุด นายสมศักดิ์  กาวิลา แจ้งเรื่องถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 

ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

      2.4  ขอความช่วยเหลือจากกรณีน้ ากัดเซาะคันดินแนวพ้ืนที่เพาะปลูกเสียหาย จากนางเกษรา ตั้ง

ฉัตรกมล หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

      2.5  ขอความช่วยเหลือจากท่อน้ าช ารุด นายวิมล  สิทธิกัน หมู่ 7  แจ้งเรื่องท่อระบายน้ าภายใน

หมู่บ้านช ารุด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

      2.6  ขอความช่วยเหลือจากล าห้วยตื้นเขิน นายต่วน  อุปนันท์ แจ้งเรื่องล าห้วยตื้นเขิน องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ตามระเบียบต่อไป 

      2.7  ขอความช่วยเหลือจากล าเหมืองสาธารณะเสียหาย นายต่วน  อุปนันท์ ขอรับความช่วยเหลือ

จากล าเหมืองสาธารณะได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

      2.8  ขอความช่วยเหลือจากน้ าท่วม นายค า  สุมะณี ขอรับความช่วยเหลือจากน้ าท่วมขังบริเวณ

บ้านได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป 

      2.9  ขอความช่วยเหลือจากน้ าท่วมขัง นายประเสริฐสิทธิ์  ชัยวงค์ ขอรับความช่วยเหลือจากน้ า

ท่วมขังการเดินทางของประชาชนในหมู่บ้านได้รับความล าบาก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบต่อไป   
 

  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                

(ลงชื่อ)     

                                        (นายไพรัตน์ ศิริสม) 

                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 



            ข้อคิดเห็น 

.............................................................................................  

    

      (ลงชื่อ)           

                         (นายสมนึก  เดชโพธิ์) 

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน                  

                                                                                          ทราบ 

 

      (ลงชื่อ)           

                                (นายชาญวิทย์  เตียวกุล) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

 

 



บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ปีงบประมาณ 2560 
 

ที ่ หนังสือรับที่ ผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 ที่ 1404 ลงวันที่ 3 ก.ค. 

2560 

นายซิวหลั่ง  แซ่ต้วน ขอตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหนังสือ ที่ชม 81803/460 

ลว. 4 ก.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 ที่ 105 ลงวันที่ 10 ม.ค. 

2559 

นางสาวอาฟัง  แซ่หยิ่ง ขอความช่วยเหลือจากไฟไหม้ ส ารวจความสียหายและประสานขอ

ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ตามหนังสือที่ชม 81803/ว.77 

ลว. 20 ม.ค. 2560 

 

3 ที่ 399 ลงวันที่ 27 ก.พ 

2560 

นายค านวณ  ค าลือ ขอความช่วยเหลือจากภัยแล้ง ส ารวจความสียหายและให้ความ

ช่วยเหลือขุดลอกล าห้วย 

ตามหนังสือที่ชม 81803/197 

ลว. 22 มี.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 ที่ 1047 ลงวันที่ 19 

พ.ค. 2560 

นายสมศักดิ์  กาวิลา ขอความช่วยเหลือจากถนนช ารุด ส ารวจความสียหายและให้ความ

ช่วยเหลือวัสดุซ่อมแซมถนน 

ตามหนังสือที่ชม 81803/485 

ลว. 21 ก.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 ที่ 1386 ลงวันที่ 4 ก.ค. 

2559 

นางเกษรา ตั้งฉัตรกมล ขอความช่วยเหลือจากน้ าล าห้วยแม่งอน

กัดเซาะแนวคัดดินท าให้พ้ืนที่เพาะปลูก

เสียหาย 

ส ารวจความสียหายและวางแผนการ

ช่วยเหลือต่อไป 

ตามหนังสือที่ชม 81803/465 

ลว. 5 ก.ค. 2560 

 

6 ที1่505 ลงวันที่ 17 ก.ค. 

2560 

นายวิมล  สิทธิกัน ขอความช่วยเหลือจากท่อระบายน้ าใน

หมู่บ้านมีขนาดเล็ก ไม่สามารถระบายน้ า

ทันท าให้น้ าท่วมขัง 

ส ารวจความสียหายและเสนอให้วาง

ท่อขนาดใหญ่กว่าเดิม 

ตามหนังสือที่ชม 81803/487 

ลว. 20 ก.ค. 2560 

 



บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ปีงบประมาณ 2560 

 

ที ่ หนังสือรับที่ ผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

7 ที่ 1492 ลงวันที่ 17 

ก.ค. 2560 

นายต่วน  อุปนันท์ ขอความช่วยเหลือจากล าห้วยตื้นเขิน ส ารวจความสียหายและให้ความ

ช่วยเหลือช่วยเหลือขุดลอกล าห้วย 

ตามหนังสือที่ชม 81803/481 

ลว. 20 ก.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8 ที่ 1433 ลงวันที่ 17 

ก.ค. 2560 

นายต่วน  อุปนันท์ ขอความช่วยเหลือจากล าเหมืองสาธารณ

ช ารุด 

ส ารวจความสียหายและประมาณการ

ราการการก่อสร้างพนังกันดินน าเข้า

แผนพัฒนาสามปี 

ตามหนังสือที่ชม 81803/483

ลว. 20 ก.ค. 2560 

 

9 ที่ 1502 ลงวันที่ 18 

ก.ค. 2560 

นายค า  สุมะณี ขอความช่วยเหลือจากน้ าท่วมขัง ส ารวจความสียหายและให้ความ

ช่วยเหลือขุดลอกแนวคันดิน 

ตามหนังสือที่ชม 81803/481 

ลว. 19 ก.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 ที่ 1551 ลงวันที่ 25 

ก.ค. 2560 

นายประเสริฐสิทธิ์  ชัยวงค์ ขอความช่วยเหลือจากน้ าท่วมขัง ส ารวจความสียหายและให้ความ

ช่วยเหลือขุดลอกแนวคันดิน 

ตามหนังสือที่ชม 81803/492

ลว. 25 ก.ค. 2560 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 
 

 


