
                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองช่าง   อบต.กระโทก        

ที่  นม  ๗๓๒03/383     วันที ่     30    กันยายน  2563 

เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เรียน นายกอบต.กระโทก 
 เรื่องเดิม  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้เมื่อส่วนราชการได้รับร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชดาร อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด
โดยมีข้อเสนอและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ซึ่ง
การด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่
เกิดข้ึนในท้องที่ต าบลกระโทก  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ขอรับการบริการ  
 ข้อเท็จจริง 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ มายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  จ านวน  31  ราย  ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ร้องเรียนผ่านช่องทาง ประเภทเรื่องร้องเรียน หมายเหตุ/การด าเนินการ 

1 นายกอน  กอบกระโทก ขอหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปรางค์พะโค 
หมู่ 11 

จัดซื้อหินคลุกเพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนให้ 

2 นางเชื่อม  แกล้มกระโทก ขอให้ซ่อมฝารางระบายน้ า จ้างเหมาซ่อมฝารางระบาย
น้ าให้ 

3 นายถนอม  แคลนกระโทก ขอให้ซ่อมฝารางระบายน้ า จ้างเหมาซ่อมฝารางระบาย
น้ าให้ 

4 นายกิตติ  กาจกระโทก ขอความอนุเคราะห์อุดร่องถนน จัดซื้อยางมะตอยเพ่ือน าไป
อุดร่องถนนให้ 

5 นายทวีชัย  สัตย์ธรรม แจ้งหลอดไฟเสีย จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้
6 นางเชื่อม  แกล้มกระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ 
7 นายเลิศ  ต่ ากระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ 
8 นายกอน  กอบกระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ 
9 นายจิตร  โคลนกระโทก ขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้

10 นายจิตร  โคลนกระโทก ขอหินคลุก จัดซื้อหินคลุกให้ 
11 นายถนอม  แคลนกระโทก ขอฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก จ้ าง เหมาบริการซ่ อมฝา

ตะแกรงบ่อพัก 
12 นายถนอม  แคลนกระโทก ขอโคมไฟสาธารณะ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้
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ล าดับที่ ร้องเรียนผ่านช่องทาง ประเภทเรื่องร้องเรียน หมายเหตุ/การด าเนินการ 

13 นายอนิรุทธ  แก้วใหญ่ ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้
14 นายกอน  กอบกระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างซ่อม จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและจ้าง

ช่างซ่อมให้ 
15 นายอนิรุทธ  แก้วใหญ่ ซ่อมแซมถนนช ารุดเสียหาย จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

ถนน 
16 นายสมพอ  อดิชัยกุล ขอให้วางท่อและขุดลอกทางระบายน้ า จ้างเหมาบริการวางท่อและ

ขุดลบอกทางระบายน้ า 
17 นายสมนึก  แซกระโทก แจ้งเสาไฟฟ้าเอนพิงก าแพง แกจ้ งไฟ ฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค     

อ. โชคชัยด าเนินการให้ 
18 นายธนา  ขวางกระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้
19 นายถนอม  แคลนกระโทก ขอโคมไฟสาธารณะ จัดซื้อโคมไฟสาธารณะให้ 
20 นายถนอม  แคลนกระโทก ขอย้ายเสาไฟแรงต่ า แ จ้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ ว น ภู มิ ภ าค       

อ. โชคชัยด าเนินการให้ 
21 นายประกอบ  พริ้งกระโทก ไฟฟ้าสาธารณะเสีย จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให ้
22 นายจุล  ขวางกระโทก ขอให้ปรับปรุงท่อทุ่งขวางตะวัน จ้างเหมาวางท่อระบายน้ าให้ 
23 นายช านาญ  คลุกกระโทก แจ้งฝาตะแกรงท่อระบายน้ าสูญหาย จ้างเหมาซ่อมแซมฝาราง

ระบายน้ า 
24 นายสมพอ อดิชัยกุล แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.11 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและจ้าง

ช่างซ่อมให้ 
25 นายกิตติ  กาจกระโทก แจ้งไฟฟ้าวสาธารณะช ารุด ซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าและจ้าง

ช่างซ่อมให้ 
26 นายสุดธี  ค้อนกระโทก แจ้งคอสะพานท่าจานช ารุด แจ้ ง  อบ จ .นครราชสี ม า

เจ้าของสะพานมาส ารวจ
เพ่ือซ่อมแซม 

27 นายสุดธี  ค้อนกระโทก แจ้งขอให้ชลประทานเปิดทางน้ าจากการ
ก่อสร้างท านบอาจารย์พุฒ 

แจ้ง ชลประทานขอความ
อนุเคราะห์เปิดทางน้ า 

28 นายสุดธี  ค้อนกระโทก ขอยางมะตอยซ่อมแซมคอสะพาน    ท่า
จาน 

ซื้อยางมะตอยส าเร็จรูปให้ 

29 นายสุดธี  ค้อนกระโทก ขอวางท่อช่วงนานายเพ็ง ม.2 บ้าน
หนองคล้า 

ซื้อท่อ คสล.และจ้างเหมา
วางท่อให้ 

30 นายสมพงษ์  แฝกกระโทก ขอหินคลุกซ่อมแซมถนน จัดซื้อหินคลุกให้ 
31 นายถนอม  แคลนกระโทก ขออุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างซ่อม จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและจ้าง

ช่างซ่อมให้ 
 
         จากสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562)  พบว่าเป็นการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุร าคาญต่าง ๆ 
และดพ้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และไม่พบว่ามีการร้องเรียนส าหรับกรณีกล่าวหาพฤติกรรมเจ้ าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติ งาน  หรือร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติ งานและการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลกระโทก 
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ปัญหา  อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน 
1. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนท าให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม  

จึงอาจเกินเวลาที่ก าหนดได้ 
  2.การไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่ก าหนดได้ เนื่องด้วยต้องใช้
เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ดี ส่วนรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้มีการแจ้งผลการด าเนินการ
เบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว 
  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  เพื่อให้ปัญหาข้อร้องเรียนได้รับการจัดการและแก้ไข
อย่างเป็นระบบ 
  1.ด้วยปัจจุบันประชาชนได้ด าเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ กันมากขึ้น จึงต้องก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องในการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชน 
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

           (นางสาวมะปราง  ฉิมผักแว่น) 
          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

 
 

(นายธรรณพ  นิลสลับ) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 
              (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา) 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

             - ทราบ  
 

 จ่าสิบเอก        
      (บุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 
  


