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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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จัดท าโดย 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรยีน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 



 
ค าน า 

 
ด้วยปัจจุบันปัญหาการทจุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจที่จะป้องกัน

และปราบปรามมิให้มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นทิศทางในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจาเป็นต้องมีการปลูกจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรมและวินัยเพ่ือให้เกิดองค์กร
ชุมชนและสังคมที่มีความรับผิดชอบโดยควรด าเนินการปลูกจิตสานึกแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยไปใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
ด าเนินชีวิตเมื่อทุกคนมีค่านิยมที่ถูกต้องและรังเกียจผู้ที่กระท าทุจริตก็จะท าให้ผู้ที่กระท าทุจริตเกิดความละอายไม่
สามารถอยู่ในสังคมได้อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลงได้อีกทางหนึ่ง 

 
 

       เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
       พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 

หลักการและเหตุผล 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นภารกิจส าคัญของเทศบาลต าบลค าอาฮวน

อ าเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความรู้การปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเช่นการทุจริตทาให้เกิดความขัดแย้งใน
เทศบาลต าบลค าอาฮวนเกิดความไม่ไว้วางใจกันไม่ร่วมแรงร่วมใจกันท าเพ่ือส่วนรวมแต่หันมาท าเพ่ือตัวเองมาก
ขึ้นซึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดจากหลากหลายปัจจัยที่ต้องการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างจริงจังต่อไป 

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน   
และผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๑.เร่ืองทั่วไป 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในเทศบาลต าบลค าอาฮวนได้น าแนวทางการ
ด าเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาใช้ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 

๑.๑ร้องเรียนข้าราชการ 
(๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหาย

โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
(๒) ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ว่านั้นเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลค าอาฮวน

ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่ าวล่าช้าเกินสมควรกระท าการ
นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระท าการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้สาหรับการนั้นกระท าการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

๑.๒ ร้องเรียนของประชาชน 
เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพ่ือให้เทศบาลต าบลค าอาฮวน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ที่ส่วนราชการอ่ืนขอให้เทศบาลต าบลค าอาฮวนด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงดาเนินการต่อไปได้ 

๒. เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ การบ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๒.๒ การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน 
๒.๓ ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคาประกวดราคาทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง 
๒.๔ ไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคาประกวดราคาไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง 
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สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๑. จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล    

ค าอาฮวนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบการจัดซื้อจัดจ้างในปี                  
งบประมาณ ๒๕61  และได้ด าเนินการและตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในเทศบาลต าบลค าอาฮวน จ านวน 5 เรื่อง (จากศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองมุกดาหาร) 

๒. ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จ านวน 100 เรื่องดังนี้ 
- เรื่องถนนช ารุด     จ านวน  4 เรื่อง 
- เรื่องไฟฟ้าช ารุด    จ านวน  27 เรื่อง 
- เรื่องเกี่ยวกับน้ าอุปโภค-บริโภค    จ านวน  60 เรื่อง 
- เรื่องขอรับการสนับสนุนถังภัยแล้ง   จ านวน  3  เรื่อง 
- เรื่องขอรับถังขยะ    จ านวน  1 เรื่อง 
- เรื่องไม่ได้รับความสะดวก/เดือดร้อนอ่ืนๆ   จ านวน  5 เรื่อง 

ผลการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลค าอาฮวน ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งให้

ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน ดังนี้ 
 - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ัวไป (ถนนช ารุด  ไฟฟ้าช ารุด เรื่องอ่ืน ๆ) จ านวน 95 เรื่อง   
 - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอเมืองมุกดาหาร จ านวน 4 เรื่อง  

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ข้อร้องเรียนจากสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการ

ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลค าอาฮวนประจ าปีงบประมาณพ .ศ.๒๕61 พบว่ากรณี
ร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลค าอาฮวนแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตามหากส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลค าอาฮวนได้รับร้องเรียนการทุจริตจะท าการวิเคราะห์
ว่าการร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับหน่วยงานใด และจะท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณาสั่งการเพื่อยุติเรื่องแล้วแต่กรณี 

ปัญหาและอุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน 
เนื่องจากมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลค าอาฮวนจึงขอเสนอปัญหาอุปสรรคของ

การด าเนินการเรื่องร้องเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไปดังนี้ 
๑.บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่ก าหนดได้โดยให้เหตุผลว่า

ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องลงตรวจสอบพื้นที่จริงต้องตั้งคณะสอบสวนข้อเท็จจริงฯลฯแต่อย่างไร
ก็ดีส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มีหนังสือและแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว 

๒.ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนท าให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมจึงอาจเกิน
เวลาที่ก าหนดได้ 

ข้อเสนอแนะ /แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑.จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ไว้ให้ชัดเจน 
๒.ก าหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน 
๓.จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าตามขั้นตอนการบริการการต้อนรับ 
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๔.จัดท าแบบรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการเพ่ือ

ประมวลปัญหาและน ามาปรับปรุงงานบริการ 
๕.สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการรับบริการ 
๖.ด าเนินการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลค าอา

ฮวนให้ปฏิบัติตนในการประกอบกิจการ/ท างานการใช้ชีวิตประจ าวันให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กฎหมายของรัฐ
ได้ก าหนดไม่สร้างความเสียหายความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

 
ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ 

1. ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลค าอาฮวน ชั้น 1 
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 

2. ทางโทรศัพท์ สายตรงปลัดเทศบาลต าบลค าอาฮวน หมายเลข 091-864-6985 
3. โทรศัพท์ หมายเลข 042-640-042 หรือ 042-640-159 
4. ทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตั้งบริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
5. ทางเว็บไซต์เทศบาล ชื่อ http://www.khamahuan.go.thทางเว็บบอร์ด 
6. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kham-a-huan@hotmail.com 
7. ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง  

 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลต าบลค าอาฮวน  
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต าบลค าอาฮวน  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 
49000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khamahuan.go.th/
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
001 1997 ลว 2 พ.ย. 2560 นายบุญสาน  สุวาเพ็ชร ไฟส่องทางช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
2 พ.ย. 2560 

002 2000 ลว. 3 พ.ย.2560 นายไพรวรรณ์ไชยพันธ์  ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

3 พ.ย.2560 

003 2001 ลว. 3 พ.ย. 2560 นายสิงห์  โพธิบุตร ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

3 พ.ย. 2560 

004 2016 ลว.7 พ.ย. 2560 ผญบ.พรานอ้นม.13 ขอความอนุเคราะห์ช่างออกซ่อมแซมโคมไฟ จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

7 พ.ย. 2560 

005 2071 ลว. 14 พ.ย. 2560 น.ส.สุรวีัลย์ พันธ์คูณ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 14 พ.ย. 2560 
006 2093 ลว. 20 พ.ย. 2560 ส านักสงฆ์ภูดิน ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 20 พ.ย. 2560 
007 2101 ลว. 21 พ.ย. 2560 ผญบ.หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมโคมไฟภายในหมู่บ้าน จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขห้ใช้การได้

ตามปกติ 
21 พ.ย. 2560 

008 2125 ลว. 24 พ.ย. 2560 นางบัวสอน วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 24 พ.ย. 2560 
009 2161 ลว. 30 พ.ย. 2560 นางบุญเรียบ  พันธ์คูณ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 30 พ.ย. 2560 
010 2188 ลว. 4 ธ.ค. 2560 นายต๋อยรัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 4 ธ.ค. 2560 
011 2200 ลว. 6 ธ.ค. 2560 นางสาวล าดวน อลพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 6 ธ.ค. 2560 
012 2206 ลว. 6 ธ.ค. 2560 นายศรีณรง  กุดตะวงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 6 ธ.ค. 2560 
013 2216 ลว. 6 ธ.ค. 2560 นางสาวพรทิวา  ดีดวง

พันธ์ 
ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 6 ธ.ค. 2560 

014 2224 ลว. 6 ธ.ค. 2560 นายขจรวิทย์  จารุการ ไฟฟ้าแสงสว่างถนนหน้าบ้านไม่ติด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

6 ธ.ค. 2560 

015 2231 ลว. 12 ธ.ค. 2560 ผญบ.หมู่ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหมู่บ้าน 

จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

12 ธ.ค. 2560 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
016 2233 ลว. 12 ธ.ค. 2560 นายสว่าง ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 12 ธ.ค. 2560 
017 2277 ลว. 18 ธ.ค. 2560 ผญบ.หมู่ที่ 10 ชาวบ้านโค้งส าราญมีความต้องการถังขยะ รองบประมาณจัดหา 18 ธ.ค. 2560 
018 2284 ลว. 18 ธ.ค. 2560 นางถวิลย์ ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 18 ธ.ค. 2560 
019 2290 ลว. 18 ธ.ค. 2560 นายบุญธรรม  วังชัย ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 18 ธ.ค. 2560 
020 2291 ลว. 18 ธ.ค. 2560 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

มุกดาหาร 
ร้องเรียนถนนบริเวณด้านข้าง ชลมัยรีสอร์ท 
บ้านเหมืองบ่า ถูกปิดกั้น 

เทศบาลได้ขออนุมัติสภาฯจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนน 
และก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

021 2317 ลว. 22 ธ.ค. 2560 นายถวิล วงค์เดชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ  22 ธ.ค. 2560 
022 2344 ลว. 26 ธ.ค. 2560 นางอุทัยรักษาคุณ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 26 ธ.ค. 2560 
023 2345 ลว.26 ธ.ค. 2560 นายพลอย ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 26 ธ.ค. 2560 
024 2347 ลว. 26 ธ.ค. 2560 นายจ าเริญ  คนดี ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 26 ธ.ค. 2560 
025 043 ลว. 9 ม.ค. 2561 นายพลอย  ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 9 ม.ค. 2561 
026 092 ลว. 15 ม.ค. 2561 นางวิลันดา  ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 15 ม.ค. 2561 
027 093 ลว. 16 ม.ค. 2561 นางศรีณรงค์  บุตรวงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 16 ม.ค. 2561 
028 094 ลว. 16 ม.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 ขอความอนุเคราะห์บล็อกคอมเวิร์ดที่ช ารุด  เจ้าหน้าที่เข้าจรวจสอบแล้ว  
029 105 ลว. 17 ม.ค. 2561  ผญบ.หมู่ที่ 15 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
17 ม.ค. 2561 

030 133 ลว. 22 ม.ค. 2561 นายประสาท  คนยืน ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 22 ม.ค. 2561 
031 151 ลว. 23 ม.ค. 2561 นางบานเย็น  ศรีวิชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 23 ม.ค. 2561 
032 152 ลว. 23 ม.ค. 2561 น.ส.ยุพาพักตร์ คะอังหุ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 23 ม.ค. 2561 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
033 153 ลว. 18 ม.ค. 2561  ท้องถิ่นอ าเภอ ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

-ชี้แจงการร้องเรียน การขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ค าเขือง หมู่ 3 ต าบลค าอาฮวน 

ได้ท าหนังสือชี้แจงผ่านทางอ าเภอ
เมืองมุกดาหารแล้ว ตามหนังสือ 
ที่ มห 71004/51  
ลว. 24 มกราคม 2561 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

034 159 ลว. 24 ม.ค. 2561 นายอรรถพล  ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 24 ม.ค. 2561 
035 160 ลว. 24 ม.ค. 2561  นายสุริยันต์ ศรีโยหะ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 24 ม.ค. 2561 
036 175 ลว. 25 ม.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 4 โคมไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
25 ม.ค. 2561 

037 209 ลว. 30 ม.ค. 2561 นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 30 ม.ค. 2561 
038 256 ลว. 1 ก.พ. 2561 นายบัวริน  สุวรรณศรี ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
1 ก.พ. 2561 

039 271 ลว. 2 ก.พ. 2561 นายตุลัน  เทพสุริย์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 2 ก.พ. 2561 
040 283 ลว. 5 ก.พ. 2561 นายประสาท  คนยืน ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 5 ก.พ. 2561 
041 290 ลว. 2 ก.พ. 2561 นายไพโรจน์ ไชยสุริย์ ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
2 ก.พ. 2561 

042 292 ลว. 6 ก.พ. 2561 น.ส.พรทิวา ดีดวงพันธ์  ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 6 ก.พ. 2561 
043 307 ลว. 8 ก.พ. 2561 นายถวิล วงค์เดชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 8 ก.พ. 2561 
044 309 ลว. 8 ก.พ. 2561 นายเทพพิทักษ์ ทองผา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 8 ก.พ. 2561 
045 321 ลว. 12 ก.พ. 2561 นางศศิกาญ โรซิน ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งาน

ปกติ 
จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 12 ก.พ. 2561 

046 334 ลว. 13 ก.พ. 2651 นางแพงมา  ศรีวิชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 13 ก.พ. 2651 
047 345 ลว. 15 ก.พ. 2561 นายเปลี่ยน ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 15 ก.พ. 2561 
048 356 ลว. 16 ก.พ. 2561 กองร้อย ตชด. 234 ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 16 ก.พ. 2561 
049 358 ลว 16 ก.พ. 2561 ส.ต.อ.วิทย์ สุริยวรรณ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 16 ก.พ. 2561 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
050 435 ลว. 5 มี.ค. 2561 นายวิเศษ ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 5 มี.ค. 2561 
051 436 ลว. 5 มี.ค. 2561 วัดภูฮังรังษี   ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 5 มี.ค. 2561 
052 438 ลว. 5 มี.ค. 2561 นางแพงมา  ศรีวิชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 5 มี.ค. 2561 
053 442 ลว. 7 มี.ค. 2561 นายต๋อย  รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 7 มี.ค. 2561 
054 448 ลว. 7 มี.ค. 2561 นายถวิล  วงค์เดชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 7 มี.ค. 2561 
055 471 ลว. 13 มี.ค. 2561 นายสนั่น นามสุขี ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 13 มี.ค. 2561 
056 496 ลว. 19 มี.ค. 2561 นางแพงมา ศรีวิชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 19 มี.ค. 2561 
057 498 ลว. 16 มี.ค. 2561 ศูนย์ด ารงค์ธรรมอ าเภอ ถนนช ารุดในหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ประสานงานแล้ว 
058 504 ลว. 21 มี.ค. 2561 นางยุพิน ฝาระมี ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 21 มี.ค. 2561 
059 521 ลว. 23 มี.ค. 2561 น.ส.พรทิวา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 23 มี.ค. 2561 
060 522 ลว. 23 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
23 มี.ค. 2561 

061 528 ลว. 26 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 5 ขอรับการสนับสนุนถังภัยแล้ง จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อถังบรรจุน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

062 534 ลว.27 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 4 ขอรับการสนับสนุนถังภัยแล้ง จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อถังบรรจุน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

063 535 ลว. 27 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 ขอรับการสนับสนุนถังภัยแล้ง จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อถังบรรจุน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

064 545 ลว. 28 มี.ค. 2561 นายอรรถพล ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 28 มี.ค. 2561 
065 548 ลว. 29 มี.ค. 2561 นายวัชรศิลป์ ไชยายงค ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 29 มี.ค. 2561 
066 555 ลว. 28 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 5 แสงสว่างไฟส่องทาง จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
28 มี.ค. 2561 

067 556 ลว. 28 มี.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 5 ถนนช ารุด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว  
068 560 ลว. 30 มี.ค. 2561 นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 30 มี.ค. 2561 
069 583 ลว. 2 เม.ย. 2561 น.ส.วลิันดา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 2 เม.ย. 2561 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
070 585 ลว.3 เม.ย. 2561 นายวิเศษ ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 3 เม.ย. 2561 
071 586 ลว. 3 เม.ย. 2561 วัดภูฮังรังษี ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 3 เม.ย. 2561 
072 657 ลว. 10 เม.ย. 2561 นายถวิล วงค์เดชา ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 10 เม.ย. 2561 
073 686 ลว.18 เม.ย. 2561 น.ส.วลิันดา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 18 เม.ย. 2561 
074 690 ลว. 19 เม.ย. 2561 นางทอง โคตรสขึง ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 19 เม.ย. 2561 
075 699 ลว. 20 เม.ย. 2561 นายสว่าง ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 20 เม.ย. 2561 
076 743 ลว. 26 เม.ย. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 10 ไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนน จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
26 เม.ย. 2561 

077 773 ลว.30 เม.ย. 2561  น.ส.วลิันดา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 30 เม.ย. 2561 
078 818 ลว. 1 พ.ค. 2561 นายณรงค์ สุวรรณศรี ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
1 พ.ค. 2561 

079 833 ลว. 2 พ.ค. 2561 นางอุทัย  รักษาคุณ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 2 พ.ค. 2561 
080 875 ลว. 8 พ.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 ไฟฟ้าส่องสว่าง จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
8 พ.ค. 2561 

081 909 ลว.15 พ.ค. 2561 น.ส.พรทิวา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 15 พ.ค. 2561 
082 910 ลว. 25 พ.ค. 2561 นางวิลันดา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 25 พ.ค. 2561 
083 928 ลว. 16 พ.ค. 2561  น.ส.พรพิมล ยาวะโนภาส ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 16 พ.ค. 2561 
084 947 ลว. 21 พ.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 4  ไฟไหม้ยุ้งข้าวเปลือก พร้อมบ้านเรือนได้รับ

ความเสียหาย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
- ท าฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ฎีกา ป.451/609 
ลว. 31 พ.ค.2561 

085 973 ลว. 25 พ.ค. 2561 นายนภดล กันเที่ยง ติดตามการท าถนนคอนกรีตคุ้มนากุดกอย ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
086 1007 ลว. 26 พ.ค.2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 โคมไฟช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
26 พ.ค.2561 

087 1029 ลว.31 พ.ค. 2561 น.ส.พรทิวา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 31 พ.ค. 2561 
088 1058 ลว. 6 มิ.ย. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 โคมไฟส่องสว่างช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
6 มิ.ย. 2561 

089 1089 ลว.7 มิ.ย. 2561 นายไพโรจน์ ไชยสุริย์ ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

7 มิ.ย. 2561 

090 1090 ลว. 8 มิ.ย. 2561 นางพิมพ์กุล ษีโยหะเรืองโชค ไฟถนนช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

8 มิ.ย. 2561 

091 1099 ลว. 11 มิ.ย. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 12 แจ้งซ่อมแซมโคมไฟในหมู่บ้าน จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

11 มิ.ย. 2561 

092 1156 ลว. 15 มิ.ย. 2561 นางมาลี วงค์อ่อน ซ่อมแซมไฟฟ้าช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

15 มิ.ย. 2561 

093 1188 ลว. 22 มิ.ย. 2561 น.ส.ณภัทรพร สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 22 มิ.ย. 2561 
094 1264 ลว. 2 ก.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 4 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด    
095 1354 ลว. 13 ก.ค. 2561 ศูนย์ด ารงค์ธรรม ร้องทุกข์กรณีถนนช ารุด เทศบาลต าบลค าอาฮวนได้ท าหนังสือ

ชี้แจงผ่านอ าเภอเมืองมุดกดาหารแล้ว 
ตามหนังสือ ที่ มห 71003/589  
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 
และหนังสือที่ มห 71003/517  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

- เทศบาลต าบลค า
อาฮวนได้ด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ม.11 
เรียบร้อยแล้ว 

096 1497 ลว. 2 ส,ค,2561 ผญบ.หมู่ที่ 13 ผลกระทบจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน จนท.ผู้รับผิดชอบออกส ารวจความ
เสียหายของทรัพย์สิน 

2 ส,ค,2561 
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ล าดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
097 1508 ลว. 7 ส.ค. 2561 น.ส.ดอกแก้ว วงศ์อู่ทอง ขอความอนุเคราะห์น้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จนท.รับผิดชอบจัดส่งตามล าดับค าขอ 7 ส.ค. 2561 
098 1524 ลว. 6 ส.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 5  ไฟส่องทางช ารุด จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้

ตามปกติ 
6 ส.ค. 2561 

099 1576 ลว. 15 ส.ค. 2561 ผญบ.หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมโคมไฟในหมู่บ้าน จนท.เข้าด าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้
ตามปกติ 

15 ส.ค. 2561 

100 1739 ลว. 23 ส.ค. 2561 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
มุกดาหาร 

ขอความอนุเคราะห์สร้างถนน เนื่องจากไม่มี
ทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ 

เทศบาลต าบลค าอาฮวนตรวจสอบ
แล้วว่าบริเวณดังกล่าวก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นถนน คสล. ขนาด กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร  

ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
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