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คํานํา 

 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496    มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้
เมื่อส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้อง
พิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป ซึ่งการดําเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดน้ัน เทศบาลตําบลก้อจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการ
รับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตําบลก้อ 
  ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของเทศบาลตําบลก้อบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจ และเกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใสและการ
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ถือเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง  เทศบาลตําบลก้อจึงได้จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ฉบับน้ีได้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลก้อ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้อง  

  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฉบับน้ีจะทําให้
ประชาชนมีความเข้าใจการดําเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลก้อมากยิ่งข้ึน  
หากสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา  ณ  
โอกาสน้ีด้วย 
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หลักการและเหตุผล 

  การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน มีความสําคัญสําหรับส่วนราชการหน่วยงาน
ต่างๆ มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการให้บริการของส่วนราชการน้ันผลงานจะ
เป็นส่ิงที่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นเครื่องช้ีวัด
การปฏิบัติงาน หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมาก ย่อมมีโอกาสถูก
ตําหนิติเตียนจากประชาชนน้อยย่อมมีโอกาสได้รับการตําหนิติเตียนจากประชาชนมาก นอกจากเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ แล้ว ยังมีเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือเกิดการกรณีพิพาทระหว่างประชาชน
ด้วยกันเอง ซึ่งเทศบาลตําบลก้อมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการน้ันที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป 

    หลักทั่วไปในการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 

1.เร่ืองทั่วไป 

 การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ในเทศบาลตําบลก้อได้นําแนวทางการดําเนินการ
ของกระทรวงมหาดไทยและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ ซึ่งมี
สาระสําคัญคือ 

1.1 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนข้าราชการ 
(1) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหาย

โดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
(2) ความเดือดร้อน หรือความเสียที่ว่าน้ัน เน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลก้อละเลยต่อ

หน้าที่ ตามกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระทํา
การนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทําการไม่ถูกต้องตาม
ข้ันตอน หรือวิธีเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการน้ัน กระทําการไม่สุจริต หรือโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 

 1.2 ลักษณะของเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน 
  เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเล่ียงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้เทศบาลตําบลก้อแก้ไข 



 

 

ปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ที่
ส่วนราชการอ่ืนขอให้เทศบาลตําบลก้อดําเนินการแก้ไขปัญหาตามอํานาจหน้าที่ หรือสามารุประสานให้หน่วยงานที่
มีอํานาจหน้าที่โดยตรงดําเนินการต่อไปได้ 
 2.เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.1 การบ่งช้ีลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
  2.2 การจัดซ้ือเกินราคามาตรฐาน 
  2.3 ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง 
  2.4 ไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง   
 

          สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
จําแนกตามช่องทางที่เทศบาลตําบลก้อกําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

1.กรณีร้องร้องเรียนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลก้อ 
 1.1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
 1.2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลก้อใน
เรื่องทั่วไป จํานวน 1 เรื่อง 
          1.3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
          1.4. โทรศัพท์  053 – 096011  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
          1.5. เว็บไซด์  www.tambonkor.go.th  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
          1.6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
 2.กรณีร้องทุกข์ของประชาชน 

1.1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  มบุีคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบล
ก้อในเรื่องทั่วไป จํานวน ......46.........เรื่อง ดังน้ี 

- เรื่องสาธารณะภัย  จํานวน.........7............เรื่อง 
- เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน.........17............เรื่อง 
- เรื่องนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จํานวน..........10............เรื่อง 
- เรื่องถนน ทางเดิน ทางเท้า จํานวน...........7...........เรื่อง 
- เรื่องส่ิงสาธารณูปโภค  จํานวน ..........1...........เรื่อง 
(โดยเทศบาลตําบลก้อได้แจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน จํานวน 46 เรื่อง) 



 

 

1.2.ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลก้อใน
เรื่องทั่วไป 
1.3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
1.4. โทรศัพท์  053 – 096011  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
 1.5. เว็บไซด์  www.tambonkor.go.th  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
 1.6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 

 
  
       สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลก้อ   
 สถิตการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของเทศบาลตําบลก้อ   
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จําแนกตามช่องทางที่เทศบาลตําบลก้อกําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    ไม่มบุีคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลก้อ        

2. ทางไปรษณีย์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของเทศบาล
ตําบลก้อ         

3. กล่องรับเร่ืองร้องเรียน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลก้อ        

4. โทรศัพท์  053-096011  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลก้อ      
5. เว็บไซด์  www.tambonkor.go.th  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
          6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการจัดช้ือจัด
จ้างของเทศบาลตําบลก้อในเรื่องทั่วไป 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 ข้อร้องเรียนจากสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลก้อ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่ากรณีร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตําบลก้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลตําบลก้อ ได้รับข้อร้องเรียนการทุจริต จะทําการวิเคราะห์ว่าการร้องเรียนน้ันเก่ียวกับ 
หน่วยงานใด และจะกระทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาส่ังการเพื่อยุติ
เรื่องแล้วแต่กรณี 



 

 

 
 
 
 
         ปัญหา/อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน 
 เน่ืองจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตําบลก้อ จึงขอเสนอปัญหาอุปสรรคของ
การดําเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป ดังน้ี 
          1.บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กําหนดได้ โดยให้เหตุผลว่าต้อง
ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องลงตรวจสอบพื้นที่จริง ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่อย่างไรก็ดี ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้
มีหนังสือแจ้งผลการดําเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
          2.ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนทําให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม จึงอาจเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดได้ 
 

        แนวทางแก้ไขปัญหา 
 

          1.จัดทําคําส่ังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจน 
 2. กําหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน 
 3. จัดให้เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําตามข้ันตอนการบริการ การต้อนรับ 
 4. จัดแบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อประมวลปัญหา
และนํามาปรับปรุงงานบริการ 
 5.สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการดําเนินการแล้ว 
 6.ดําเนินการประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลก้อ ในการปฏิบัติตน การ
ประกอบกิจการ/ทํางาน การใช้ชีวิตประจําวัน ให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กฎหมายของรัฐได้กําหนด ไม่สร้างความ
เสียหาย ความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิผู้อ่ืน  
 

*********************************** 
 



 

 

บัญชีสรุปผลการดําเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์  ประจําปีงบประมาณ 2560 
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560) 

1. ด้านสาธารณภัย 

 

ลําดับที่ 
 

 

เลขรับหนังสือ 
 

ชื่อ – สกุล 
ที่อยู่ผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
 

 
 

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องเรียน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 

วันที่แจ้ง 

รายงายผลให้ผู้ 

ร้องเรียนทราบ 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 

หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ ๘๙๑ ลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม 2560 เวลา    
0๙.00 น. 
 

นายชุมพล วงค์แหว้น 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
ตําบลก้อ  อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 
 

 

ร้องทุกข์ขอให้ช่วยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคู่แก่ชาวบ้านที่ 
ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ 
 

 

ได้ดาํเนินการสํารวจและจัดซื้อ
กระเบื้องตามความเสียหาย 
แจกจ่ายแก่ชาวบ้าน  

วันที่ 7 
พฤษภาคม 
2560 
 
 
 
 

- สภาพความเสียหายที่
ชาวบ้านแจ้งแก่เทศบาล
ไม่ตรงตามผลการสํารวจ
ของกองช่าง  
-ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งเอกสาร
หลักฐานเท่าที่ควร 

--ระยะทางค่อนข้างไกล 
ทําให้มีความล่าช้าใน
การขนส่ง 

 

 

๒ เลขที่รับ ๘๙๒ ลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม 2560 เวลา    
0๙.00 น. 
 

นายมุข ไวสุ กํานัน 
หมู่ที่ 3  ตําบลก้อ  
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ร้องทุกข์ขอให้ช่วยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคู่แก่ชาวบ้านที่ 
ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ 
 

ได้ดาํเนินการสํารวจและจัดซื้อ
กระเบื้องตามความเสียหาย 
แจกจ่ายแก่ชาวบ้าน 

วันที่ 7 
พฤษภาคม 
2560 
 

- สภาพความเสียหายที่
ชาวบ้านแจ้งแก่เทศบาล
ไม่ตรงตามผลการสํารวจ
ของกองช่าง  
-ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งเอกสาร
หลักฐานเท่าที่ควร 

-ระยะทางค่อนข้างไกล 
ทําให้มีความล่าช้าใน
การขนส่ง 

 



 

 

๓ เลขที่รับ ๙๘๔ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม 2560 เวลา    
๑๐.00 น. 
 

นายบุญช่วย โกรินทร์   
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๔  
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

ร้องทุกข์ขอให้ช่วยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคู่แก่ชาวบ้านที่ 
ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ 
 

ได้ดาํเนินการสํารวจและจัดซื้อ
กระเบื้องตามความเสียหาย 
แจกจ่ายแก่ชาวบ้าน 

วันที่ 7 
พฤษภาคม 
2560 
 

- สภาพความเสียหายที่
ชาวบ้านแจ้งแก่เทศบาล
ไม่ตรงตามผลการสํารวจ
ของกองช่าง  
-ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งเอกสาร
หลักฐานเท่าที่ควร 

-ระยะทางค่อนข้างไกล 
ทําให้มีความล่าช้าใน
การขนส่ง 
 

 

๔ เลขที่รับ ๘๙๔ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม 2560 เวลา    
0๙.00 น. 

นายบุญช่วย โกรินทร์   
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๔  
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

ร้องทุกข์ขอให้ช่วยเยียวยาแก่
ผู้ได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ(วาตภัย) ในพื้นที่ 
 

ได้ดาํเนินการสํารวจและมอบ
เงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย 

วันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม 
2560 
 

-พื้นที่ที่ประสบปัญหามี
ระยะทางค่อนข้างไกล 
ทําให้มีปัญหาในการ
สํารวจ รวมถึงการ
รวบรวมและส่งเอกสาร
หลักฐานมีความล่าช้า 

-สภาพความเสียหายที่
ชาวบ้านแจ้งแก่เทศบาล
ไม่ตรงตามผลการสํารวจ
ของกองช่าง 

 

 

๕ เลขที่รับ ๑๗๔๔ ลงวันที่ 
๒๙ สิงหาคม 2560 เวลา    
๑๓.00 น. 

นายคํา แสนสิทธิ์ 

บ้านเลขที่ ๔๓/๒ หมู่
ที่ ๓ ตาํบลก้อ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน 

ร้องทุกข์เกิดฝนตกหนัก มีลม
พายุ ทําให้ต้นข้าวโพดล้ม
เสียหายประมาณ ๕ ไร ่

ได้ดาํเนินออกสํารวจความ
เสียหายและรายงานไปยังที่ว่า
การอําเภอลี้ เพื่อขอรับการ
ช่วยเหลือ 

-ส่งหนังสือแจ้งแก่นายคํา แสน
สิทธิ์ ว่าเรื่องราวร้องทุกข์ไม่อยู่
ในหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงาน 

วันที่ ๔ 
กันยายน 
2560 
 

-การดําเนินงานมีความ
ล่าช้า เนื่องจากต้องผ่าน
การเห็นชอบจากทาง
คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอําเภอ 

 



 

 

 

เนื่องจากไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ข้อ ๕ (๕.๑.๑ กรณีพื้นที่ทํา
การเพาะปลูกมีพืชตายหรือ
เสียหายโดยสิ้นเชิง ให้
ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่
เพาะปลูกที่เสียหายจริง) 

๖ เลขที่รับ ๑๗๕๗ ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม 2560 เวลา    
๐๙.00 น. 

นายเสาร์คํา แสนปิง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๒ 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

ร้องทุกข์เกิดฝนตกหนัก มีลม
พายุ ทําให้ต้นข้าวโพดล้ม
เสียหายประมาณ ๖ ไร ่

ได้ดาํเนินออกสํารวจความ
เสียหายและรายงานไปยังที่ว่า
การอําเภอลี้ เพื่อขอรับการ
ช่วยเหลือ 

-ส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ ว่าเรื่องราวร้องทุกข์ไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือของหน่วยงาน 
เนื่องจากไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ข้อ ๕ (๕.๑.๑ กรณีพื้นที่ทํา
การเพาะปลูกมีพืชตายหรือ
เสียหายโดยสิ้นเชิง ให้
ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่
เพาะปลูกที่เสียหายจริง) 

วันที่ ๗ 
กันยายน 
2560 
 

-การดําเนินงานมีความ
ล่าช้า เนื่องจากต้องผ่าน
การเห็นชอบจากทาง
คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติอําเภอ 

 



 

 

2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 

ลําดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่แจ้งรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ปัญหา
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

1. 006 26 มกราคม 2560 นายเสาร์คํา แสนปิง 
ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง  
ม.2 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

มีรายละเอียดดังนี้ จุด F12 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

30 มกราคม 2560   

2. 015 14 กุมภาพันธ์ 
2560 

นายชุมพล วงแหว้น 
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง ม.
1 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ระบบควบคุมการเปิด-
ปิดอัตโนมัติด้วยสวิตซ์
แสงอาทิตย์ บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

จัดซื้อตู้ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ด้วยสวิตซ์แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง 

9 มิถุนายน 2560   

3. 028 7 มีนาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น 
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง ม.
1 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
1 ตําบลก้อ 

มีรายละเอียดดังนี้ จุดF27 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

13 มีนาคม 2560   



 

 

4. 029 7 มีนาคม 2560 นายมุข ไวสุ 
กํานันตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
1 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้ จุดF6 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

13 มีนาคม 2560   

5. 054 25 เมษายน 2560 นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ รักษาการ
แทนกํานันตําบลก้อ 

ขอรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านก้อจอก  

ช่างไฟฟ้าเทศบาลตําบลก้อ
ดําเนินการซ่อมแซม  

17 กรกฎาคม 
2560 

  

6. 061 15 พฤษภาคม 
2560 

นายชุมพล วงแหว้น 
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง ม.
1 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
1 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้ จุด
F2,F9,F37,F12,F10,F26,F29 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

16 พฤษภาคม 
2560 

  

7. 062 15 พฤษภาคม 
2560 

นายเสาร์คํา แสนปิง 
ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง  
ม.2 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า

รายละเอียดดังนี้ จุดF5,F17 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 

17 พฤษภาคม 
2560 

  



 

 

สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

8. 063 15 พฤษภาคม 
2560 

นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ รักษาการ
แทนกํานันตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
3 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้  
จุดF34,F9,F5 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

17 พฤษภาคม 
2560 

  

9. 065 22 พฤษภาคม 
2560 

นายเสาร์คํา แสนปิง 
ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง 
ม.2 ต.ก้อ 

ขอรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องขยาย
เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

- 24 สิงหาคม 2560  อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ 

10. 095 4 กรกฎาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น 
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง ม.
1 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
1 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้ จุดF4,F40 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

6 กรกฎาคม 2560   



 

 

11. 096 4 กรกฎาคม 2560 นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้ จุด
F23,F40,F5,F17,F30,F10,F25 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

6 กรกฎาคม 2560   

12. 101 7 กรกฎาคม 2560 นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ รักษาการ
แทน กํานันตําบลก้อ 

ขอรับการปรับปรุง/
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

อยู่ระหว่างการดําเนินการ 24 สิงหาคม 2560   

13. 127 7 กันยายน 2560 นายสํานึก วันหลี 
ผู้ใหญ่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

ขอรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

-   อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการหา
ผู้รับจ้าง 

14. 129 12 กันยายน 
2560 

นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
4 ตําบลก้อ 

ย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะบ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ จุดF8 
 

20 พฤศจิกายน 
2560 

  

15. 140 5 ตุลาคม 2560 นายสมนึก วันหลี 
ผู้ใหญ่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

ขอรับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสาย

-   อยู่ระหว่าง
การ



 

 

ภายในหมู่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

ดําเนินการหา
ผู้รับจ้าง 

16. 166 16 พฤศจิกายน 
2560 

นายบุญช่วย โก
รินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า ม.
4 ต.ก้อ 

ขอรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 
4 ตําบลก้อ 

รายละเอียดดังนี้ จุด
F2,F23,F18,F43,F36,F4,F7,F8 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต์ 
3.สตาร์ทเตอร์ 
4.ขั้วหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดํา 
7.สายไฟTHW สีขาว 

21 พฤศจิกายน 
2560 

  

3. ด้านน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ลําดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่แจ้งรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

1. 020 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสาร์คํา แสงปิง 
ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง  
หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

ขอรับการช่วยเหลือ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ระบบส่งน้ําประปา
ประจําหมู่บ้านก้อหนอง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ(เครื่องสูบน้ํา
แบบจม)พร้อมติดตั้ง 

17 สิงหาคม 2560   

2. 022 1 มีนาคม 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม/
สับเปลี่ยนระบบประปา
ประจําหมู่บ้านก้อท่า 
ตําบลก้อ อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ(ตู้คอนโทรล
ปั๊มน้ํา)พร้อมติดตั้ง 

7 มีนาคม 2560   



 

 

3. 032 9 มีนาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

ขอรับการป้องกันและลือ
แก้ไขปัญหาตลิ่งกั้นลํา
ห้วยพังทลาย บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 

ดําเนินการจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมพนัง
กันตลิ่ง 

17 สิงหาคม 2560   

4. 045 5 เมษายน 2560 นายชุมพล วงแหว้น
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม
สับเปลี่ยนระบบประปา
ประจําหมู่บ้าน(เครื่องสูบ
น้ําแบบจมน้ํา) บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ  

    

5. 058  9 พฤษภาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

ขอรับความอนุเคราะห์
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาประจําหมู่บ้าน
ก้อทุ่ง 

กองช่างเทศบาลตําบล
ก้อดําเนินการซ่อมแซม 

22 สิงหาคม 2560   

6. 072 12 มิถุนายน 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 
รักษาการแทนกํานัน
ตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม
สับเปลี่ยนระบบประปา
ประจําหมู่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ (ตู้
คอนโทรลปั๊มน้ํา) 

ดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การเกษตรตู้
คอนโทรลปั๊มน้ํา 

24 สิงหาคม 2560   

7. 119 7 สิงหาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

ขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาประจําหมู่บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

กองช่างดําเนินการ
ซ่อมแซม 

17 สิงหาคม 2560   



 

 

8. 131 14 กันยายน 2560 นายสํานึก วันหลี 
ผู้ใหญ่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 
3 ตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม/
สับเปลี่ยนระบบประปา
ประจําหมู่บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

-   อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ 

9. 143 11 ตุลาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น 
กํานันตําบลก้อ 

ขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาประจําหมู่บ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

-   อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ 

4. ด้านถนน ทางเดินทางเท้า 

ลําดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่แจ้งรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

1. 026 6 มีนาคม 2560 นายมุข ไวสุ 
กํานันตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อ (ข้างวัดพระยืน) 
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 

กองช่างเทศบาลตําบล
ก้อ ดําเนินการจัดซื้อ
ยางมะตอยพร้อม
ซ่อมแซม 

19 มิถุนายน 2560   

2. 027 7 มีนาคม 2560 นายเสาร์คํา แสงปิง 
ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง  
หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

กองช่างเทศบาลตําบล
ก้อ ดําเนินการจัดซื้อ
ยางมะตอยพร้อม
ซ่อมแซม 

19 มิถุนายน 2560   

3. 067 31 พฤษภาคม 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 

กองช่างเทศบาลตําบล
ก้อ ดําเนินการจัดซื้อ
ยางมะตอยพร้อม
ซ่อมแซม 

24 สิงหาคม 2560   



 

 

รักษาการแทนกํานัน
ตําบลก้อ 

4. 081 16 มิถุนายน 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ 

-   อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ 

5. 112 31 กรกฎาคม 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุด(บ้านนาย
วิทยา สมแดง)บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

-   เนื่องจากเป็น
ถนนส่วน
บุคคล 

6. 115 2 สิงหาคม 2560 นายชุมพล วงแหว้น
ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง  
หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ถนนชํารุดเป็นหลุมเป็น
บ่อบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

กองช่างเทศบาลตําบล
ก้อดําเนินการจัดซื้อ
ยางมะตอยและส่งมอบ
ยางมะตอยให้กับทาง
หมู่บ้านดําเนินการ 

   

7. 126 30 สิงหาคม 2560 นายสมนึก วันหลี 
ผู้ใหญ่บ้านก้อจอก  
หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 

ขอรับการแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สายทางแพะปู่เก๋ บ้าน
ก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบล
ก้อ 

   อยู่ระหว่าง
การ
ดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. ด้านสิ่งสาธารณูปการ 

ลําดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่แจ้งรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

1. 064 17 พฤษภาคม 2560 นายบุญช่วย โกรินทร์ 
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า  
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ขอรับการสนับสนุนการ
ปรับปรุงอาคาร บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

อยู่ระหว่างการทํางาน
จ้างเหมาปรับปรุง 

   

 

 

ลําดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 
ผลการดําเนินงาน 

วันที่แจ้งรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

1. 1 1 มิถุนายน 2560 นางสมสาย  ขจรมงคลชัย 
บ้านเลขที่ 39/23 หมู่ 1 
ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธาณี 

ร้องทุกข์ กรณีเพิกเฉยไม่
จ่ายค่าท่องเที่ยวทริป 
ประเทศญี่ปุ่น ของเดือน  
พฤศจิกายน 2559 

ประสานนางสาว
ทิฐินันท์ พิพิธเสถียรกุล 
มาให้ถ้อยคําและนํา
หลักฐานต่างๆมา
ประกอบและเป็น
หลักฐาน โดยนางสาว
ทิฐินันท์ พิพิธเสถียรกุล
ได้จ่ายเงินค่า
ท่องเที่ยวทริปญี่ปุ่น
ให้แก่นางสมสาย  ขจร
มงคลชัยเรียบร้อยแล้ว 

   

2. 2 5 มิถุนายน 2560 นางเลียม  กันทาติ 
บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ 2  
ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ขอรับการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมขังบริเวณใต้ถุนบ้าน 

ใช้เครื่องสูบน้ําบริเวณ
ใต้ถุนบ้าน 

   



 

 

3. 180 16 พฤษภาคม 
2560 

นายพิมพา  ภูมิพะนา  
บ้านเลขที่ 43 หมู่ 3  
ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน 

ร้องทุกข์ กรณีทะเลาะ
วิวาทในครอบครัว 
 
 
 

เทศบาลตําบลก้อ
พร้อมประธานศูนย์
ยุติธรรมชุมชน จึงให้
ข้อแนะนํา และให้
ข้อคิดในการปฏิบัติตน
ในครอบครัวกับนาย
พิมพา ภูมิพะนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


