
 

 

 

  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
  การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

        ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 
 

          จัดทำโดย                                   งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 



 

 

คำนำ 

 
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และ
มาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 
กำหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคำรองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวน
ราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดำเนินการแกไขปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใดนั้น เทศบาล
ตำบลกอจึงไดจัดตั้งศูนยบรกิารรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลกอ 
  ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินงานของศูนยรับเรื่องรองเรยีนของเทศบาลตำบลกอบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจ และเกิดประโยชนสุขตอพี่นองประชาชนการปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมาภิบาล  ความโปรงใส
และการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดถือเปนความสำคัญอยางยิ่ง  เทศบาลตำบลกอจึงไดจัดทำสรุปผล
การดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 ตั้งแต 1 
ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
การดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรยีนของเทศบาลตำบลกอ และเจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องรอง  

  หวังเปนอยางย่ิงวาสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องรองทุกข/รองเรียนฉบับนี้จะทำ
ใหประชาชนมีความเขาใจการดำเนินการของศูนยรับเรื่องราวรองทกุข/รองเรยีนของเทศบาลตำบลกอมาก
ยิ่งข้ึน  หากสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องรองทุกข/รองเรียนฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใดขอ
อภัยมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 
 
 
 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตำบลกอ 

พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                 หนา 
หลักการและเหตุผล                                                                                                 1                   
สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป / ปญหาอุปสรรค /แนวทางแกไขปญหา                           2                                                  
สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง / ปญหาอุปสรรค /แนวทางแกไขปญหา                   3 
สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา                                                                                3 
ปญหา/อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน         4 
ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไขปญหา        4 
บัญชีสรุปผลการดาเนินงานเรื่องราวรองเรียนรองทุกข ประจำปงบประมาณ ๒๕62   5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักการและเหตุผล 

  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องราวรองทุกข รองเรียน มีความสำคัญสำหรับสวนราชการ

หนวยงานตางๆ มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะในการบริหารราชการ หรือการใหบริการของสวนราชการ

นั้นผลงานจะเปนสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีของเจาหนาที่ของสวน

ราชการ หนวยงานตางๆ ซึ่งการแสดงออกโดยผานกระบวนการรองทุกข รองเรียน ใหขอเสนอแนะสามารถ

เปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติงาน หากสวนราชการหรือหนวยงานใดปฏิบัติงานเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก 

ยอมมีโอกาสถูกตำหนิติเตียนจากประชาชนนอยยอมมีโอกาสไดร ับการตำหนิติเตียนจากประชาชนมาก 

นอกจากเรื่องรองทุกข รองเรียน ขอเสนอแนะของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ แลว ยังมีเรื่องรองทุกข รองเรียนของประชาชนที่เกิดจากความไมเปนธรรมในสังคม หรือเกิด

การกรณีพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง ซึ่งเทศบาลตำบลกอมีอำนาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546ในกรณีที ่สวนราชการไดรับคำรองเรียน 

เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด 

โดยมีขอมูลสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการน้ันที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป 

    หลักทั่วไปในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน 
 

1.เรื่องทั่วไป 

 การดำเนินการแกไขปญหาเรื ่องรองทุกข รองเรียน ในเทศบาลตำบลกอไดนำแนวทางการ
ดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดมีาใช ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 

1.1 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนขาราชการ 
(1) เปนเรื ่องที ่มีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได 
(2) ความเดือดรอน หรือความเสียที่วานั้น เนื่องมาจากเจาหนาที่เทศบาลตำบลกอละเลย

ตอหนาที่ ตามกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทำการไม
ถูกตองตามขั้นตอน หรือวิธีเปนสาระสำคัญที่กำหนดไวสำหรับการนั้น กระทำการไม
สุจริต หรือโดยไมมีเหตผุลอันสมควร 

 1.2 ลักษณะของเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของประชาชน 
  เปนเรื่องที่ผู รองไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพื่อใหเทศบาล
ตำบลกอแกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร รวมถึงเรื่อง
รองทุกขรองเรียน ที่สวนราชการอ่ืนขอใหเทศบาลตำบลกอดำเนินการแกไขปญหาตามอำนาจหนาที่ หรือสามา
รุประสานใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่โดยตรงดำเนินการตอไปได 
 
 
 
 



 

 

 2.เรื่องจัดซื้อจัดจาง 
  2.1 การบงช้ีลักษณะการแบงซื้อแบงจาง 
  2.2 การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน 
  2.3 ไมไดเผยแพรประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซตของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง 
  2.4 ไมไดจัดสงประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผูมีอาชีพขายโดยตรง 
  
 

          สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

 สถิติการใชบริการรองเรยีนของประชาชนในเรื่องรองเรียนทั่วไปประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน ผ1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) จำแนกตามชองทางที่เทศบาลตำบลกอกำหนดไว
ดังตอไปนี้ 

1.กรณีรองรองเรียนขาราชการพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตำบลกอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 1.1. รองเรยีนดวยตนเอง  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนเจาหนาที่ของเทศบาล
ตำบลกอในเรื่องท่ัวไป 
 1.2.ทางไปรษณีย  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลกอ
ในเรื่องทั่วไป  
          1.3. กลองรบัเรื่องรองเรียน  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกอในเรื่องท่ัวไป 
          1.4. โทรศพัท  053 – 096011  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกอในเรื่องท่ัวไป 
          1.5. เว็บไซด  www.tambonkor.go.th  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 
          1.6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 
 2.กรณีรองทุกขของประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 

1.1. รองเรยีนดวยตนเอง  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  มีบุคคลใดรองเรยีนเจาหนาที่ของเทศบาล
ตำบลกอในเรื่องท่ัวไป จำนวน ......5.........เรื่อง ดังนี้ 

- เรื่องไฟฟาสาธารณะ   จำนวน.........2..........เรื่อง 
- เรื่องสาธารณะภัย   จำนวน.........3..........เรื่อง 
- เรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  จำนวน...........-..........เรื่อง 
- เรื่องถนน ทางเดิน ทางเทา  จำนวน...........-..........เรื่อง 
- เรื่องสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณปูการ จำนวน ..........-..........เรื่อง 
- เรื่องทั่วไป                             จำนวน...........-..........เรื่อง 
(โดยเทศบาลตำบลกอไดแจงความคืบหนาใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 5 
เรื่อง) 



 

 

1.2.ทางไปรษณีย  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมบีุคคลใดรองเรียนเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลกอ
ในเรื่องทั่วไป 
1.3. กลองรบัเรื่องรองเรยีน  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรยีนเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกอในเรื่องท่ัวไป 
1.4. โทรศัพท  053 – 096011  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลกอในเรื่องท่ัวไป 
 1.5. เว็บไซด  www.tambonkor.go.th  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 
 1.6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียน
เจาหนาที่ของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 

  
       สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนการจัดช้ือจัดจางของเทศบาลตำบลกอ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564)  
   
 สถิตการใชบริการรองเรียนของประชาชนในเรื่องรองเรยีนการจัดชื้อจัดจางของเทศบาลตำบลกอ   
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จำแนกตาม
ชองทางที่เทศบาลตำบลกอกำหนดไวดังตอไปนี้ 
 1.รองเรียนดวยตนเอง  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนการจัดชื้อจัดจางของ
เทศบาลตำบลกอ        

2. ทางไปรษณีย  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนการจัดชื้อจัดจางของเทศบาล
ตำบลกอ         

3. กลองรับเรื่องรองเรียน  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนการจัดชื้อจัดจางของ
เทศบาลตำบลกอ        

4. โทรศัพท  053-096011  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนการจัดชื้อจัดจาง
ของเทศบาลตำบลกอ      
5. เว็บไซด  www.tambonkor.go.th  ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรียนการจัดชื้อจัดจาง
ของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 
          6. Email:tambonkor@hotmail.co.th ปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ไมมีบุคคลใดรองเรยีนการจัด
ชื้อจัดจางของเทศบาลตำบลกอในเรื่องทั่วไป 
 

สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
 ขอรองเรียนจากสถิตเิรื่องรองทุกข/รองเรียน ของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลกอ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2564) พบวากรณีรองเรียนกลาวหาพฤติกรรมของเจาหนาที่ไมพบวามีการรองเรียนเจาหนาท่ี
ในสังกัดเทศบาลตำบลกอแตอยางใด อยางไรก็ตามหากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลกอ ไดรับขอ
รองเรียนการทุจริต จะทำการวิเคราะหวาการรองเรียนนั้นเกี่ยวกับหนวยงานใด และจะกระทำการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลว รายงานผลตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาสั่งการเพ่ือยุติเรื่องแลวแตกรณี 
 
 



 

 

         ปญหา/อปุสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 
 เนื่องจากไมปรากฏวามีการรองเรียนเจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกอ จึงขอเสนอปญหาอุปสรรค
ของการดำเนินการเรื่องรองเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติครั้งตอไป ดังนี้ 
          1.บางหนวยงานไมสามารถพิจารณาตอบสนองขอรองเรยีนภายในเวลาที่กำหนดได โดยใหเหตุผลวา
ตองใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริง ตองลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง ตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 
หรือดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตามระเบียบกฎหมายที่อยูในอำนาจหนาที่ แตอยางไรก็ดี สวนรับเรื่องราว
รองทุกขไดมีหนังสือแจงผลการดำเนินการเบื้องตนใหผูรองทราบแลว 
          2.ขอมูลท่ีไดรับจากผูรองเรียนไมครบถวนทำใหตองใชเวลาในการติดตอขอมูลเพ่ิมเตมิ จึงอาจเกิน
ระยะเวลาที่กำหนดได 
 

        แนวทางแกไขปญหา 
 

          1.จัดทำคำสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องรองเรยีน/รองทุกขไวใหชัดเจน 
 2. กำหนดแนวทางในการยุติเรื่องรองเรียนรองทุกขไวอยางชัดเจน 
 3. จัดใหเจาหนาที่อำนวยความสะดวก ใหคำแนะนำตามขั้นตอนการบริการ การตอนรับ 
 4. จัดแบบรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความตองการของประชาชนผูมาใชบริการเพื่อประมวล
ปญหาและนำมาปรับปรุงงานบริการ 
 5.สรางความสัมพันธกับประชาชนผูมาใชบริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการดำเนินการ
แลว 
 6.ดำเนินการประชาสัมพันธ และฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ตำบลกอ ในการปฏิบัติตน 
การประกอบกิจการ/ทำงาน การใชชีวิตประจำวัน ใหอยูในระเบียบกฎเกณฑที่กฎหมายของรัฐไดกำหนด ไม
สรางความเสียหาย ความเดือดรอน หรือละเมิดสิทธิผูอื่น  
 

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



 

 

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวรองทุกข  ประจำปงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

1. ดานไฟฟาสาธารณะ 

ลำดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยูผู

รองเรียน/รองทุกข 
เรื่องท่ีรองเรียน/รอง

ทุกข 
ผลการดำเนินงาน 

วันที่แจงรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ปญหา
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

1. 039 12 มีนาคม 2564 นายชุมพล วงคแหวน 
กำนันตำบลกอ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณสำหรับซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
หมูที่ 1 ตำบลกอ 

มรีายละเอียดดังนี ้จุดF6, F12, 
F15, F27 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต 
3.สตารทเตอร 
4.ข้ัวหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดำ 
7.สายไฟTHW สีขาว 

17 มีนาคม 2564 - - 

2. 054 22 มีนาคม 2564 นายเสารคำ  แสนปง 
ผูใหญบานกอหนอง  
ม.2 ต.กอ 

ขอรับการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณสำหรับซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง) 
หมูที่ 2 ตำบลกอ 

มีรายละเอียดดังนี ้จุด
F8,F2,F24,F30 
1.หลอดไฟ 
2.บัลลาสต 
3.สตารทเตอร 
4.ข้ัวหลอด 
5.สายไฟVCT 
6.สายไฟTHW สีดำ 
7.สายไฟTHW สีขาว 

25 มีนาคม 2564 - - 

 

ลงชื่อ..................................................................... 

(นางสาวอมรรตัน   พิพิธเสถียรกุล) 

ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

                ผูอำนวยการกองชาง 



 

 

2. ดานน้ำเพื่อการอปุโภคบรโิภค 

ลำดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยูผู

รองเรียน/รองทุกข 
เรื่องท่ีรองเรียน/รอง

ทุกข 
ผลการดำเนินงาน 

วันที่แจงรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ปญหา
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

- 
 
 

- - - - - - - - 

 
 
 

        

 
 
 

        

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นางสาวอมรรัตน   พิพิธเสถียรกุล) 

ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

                ผูอำนวยการกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ดานถนน ทางเดินทางเทา 

ลำดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยูผู

รองเรียน/รองทุกข 
เรื่องท่ีรองเรียน/รอง

ทุกข 
ผลการดำเนินงาน 

วันที่แจงรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ปญหา
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

- 
 

- - - - - - - - 

 
 
 

        

 
 
 

        

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นางสาวอมรรัตน   พิพิธเสถียรกุล) 

ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

                ผูอำนวยการกองชาง 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ดานสิ่งสาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ 
ชื่อ-สกุล ที่อยูผู

รองเรียน/รองทุกข 
เรื่องท่ีรองเรียน/รอง

ทุกข 
ผลการดำเนินงาน 

วันที่แจงรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ปญหา
อุปสรรค 

หมายเหตุ 

- 
 
 

- - - - - - - - 

 
 
 

        

 
 
 

        

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นางสาวอมรรัตน   พิพิธเสถียรกุล) 

ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

                                                                                                               ผูอำนวยการกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ดานสาธารณภยั 

ลำดับ
ที ่

เลขรับ
หนังสือ 

วันที่ ชื่อ-สกุล ที่อยูผู
รองเรียน/รองทุกข 

เรื่องท่ีรองเรียน/รอง
ทุกข 

ผลการดำเนินงาน 
วันที่แจงรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ปญหาอุปสรรค หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ 
749  
 
 

ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2564    
เวลา 09.07 น. 
 

นายชุมพล   วงคแหวน  
กำนันตำบลกอ หมูที่ 1  
ตำบลกอ  อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน 

รองทุกขเกิดสาธารณ
ภัย (วาตภัย) 
ในพ้ืนที่ตำบลกอ  
หมู 1 ขอใหชวยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคูแก 
ชาวบานที่ประสบ
ปญหาวาตภัยในพ้ืนที่ 
 
 

ไดดำเนินการสำรวจ 
แจกจายกระเบื้อง
สำหรับบานเรือน
ประชาชนท่ีไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัย
(วาตภัย)  

วันที่  29 มีนาคม  
2564 
 
 
 
 

- สภาพความเสียหาย
ที่ชาวบานแจงแก
เทศบาลไมตรงตามผล
การสำรวจ  
-ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการสง
เอกสารหลักฐาน
เทาที่ควร 
- เกิดโรคระบาดเชื้อ
โควิด-19 ทำใหราน
จำหนายสินคา
กอสรางปดชั่วคราว 

 
 

๒ เลขที่รับ 
795  
 

ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2564  
เวลา 09.08 น. 

นายเสารคำ   แสนปง 
ผูใหญบาน หมูท่ี 2  
ตำบลกอ  อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

รองทุกขเกิดสาธารณ
ภัย(วาตภัย) 
ในพ้ืนที่ตำบลกอ  
หมู 2 ขอใหชวยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคูแก 
ชาวบานที่ประสบ
ปญหาวาตภัยในพ้ืนที่ 
 

ไดดำเนินการสำรวจ 
แจกจายกระเบื้อง
สำหรับบานเรือน
ประชาชนท่ีไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัย
(วาตภัย) 

วันที่ 29 มีนาคม  
2564 
 
 

- สภาพความเสียหาย
ที่ชาวบานแจงแก
เทศบาลไมตรงตามผล
การสำรวจ  
-ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการสง
เอกสารหลักฐาน
เทาที่ควร 
- เกิดโรคระบาดเชื้อ
โควิด-19 ทำใหราน
จำหนายสินคา
กอสรางปดชั่วคราว 

 



 

 

3 เลขที่รับ 
796  
 

ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2564  
เวลา 09.10 น. 

นายบุญชวย  โกรินทร 
ผูใหญบาน หมูท่ี 4  
ตำบลกอ  อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

รองทุกขเกิดสาธารณ
ภัย(วาตภัย) 
ในพ้ืนที่ตำบลกอ  
หมู 4 ขอใหชวยจัดซื้อ
กระเบื้องลอนคูแก
ชาวบานที่ประสบ
ปญหาวาตภัยในพ้ืนที่ 
 

ไดดำเนินการสำรวจ 
แจกจายกระเบื้อง
สำหรับบานเรือน
ประชาชนท่ีไดรับความ
เสียหายจากสาธารณภัย
(วาตภัย) 

วันที่ 29 มีนาคม  
2564 
 
 

- สภาพความเสียหาย
ที่ชาวบานแจงแก
เทศบาลไมตรงตามผล
การสำรวจ  
-ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการสง
เอกสารหลักฐาน
เทาที่ควร 
- เกิดโรคระบาดเชื้อ
โควิด-19 ทำใหราน
จำหนายสินคา
กอสรางปดชั่วคราว 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นางสาวอมรรัตน   พิพิธเสถียรกุล) 

ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

                                                                                                               ผูอำนวยการกองชาง 

 


