บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
ที่ พร 78201/
วันที่
5 ตุลำคม 2561
เรื่อง สรุปผลกำรดำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
.

.

เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
เรื่องเดิม

ตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 มำตรำ 69/1 และประกอบกับมำตรำ 52 และมำตรำ 41 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้เมื่อส่วนรำชกำรได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและ
สำระตำมสมควรให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องพิจำรณำดำเนินกำรให้ลุล่วงไป ซึ่งกำรดำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่ งยำก หรือปัญหำอื่น
ใดจำกบุคคลใดนั้น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริกำรรับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสูง เม่น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแก้ไ ขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในท้องที่ตำบลสูงเม่น
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชำชนที่ขอรับกำรบริกำร
ข้อเท็จจริง
ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 มีผู้ ร้อ งเรีย นผ่ ำนช่ องทำงต่ ำงๆ ที่ม ำยั ง องค์ก ำรบริ หำรส่ วนตำบล
สูงเม่น โดยได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมจำนวน 7 เรื่อง แยกเป็นข้อร้องเรียนทั่วไป 7 เรื่อง , ข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่รัฐ (ไม่มี) และข้ อร้องเรียนจัด ซื้อจัดจ้ำง (ไม่มี) พร้อมนี้ไ ด้แนบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนเรื่อ ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย
1. ผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
2. รำยงำนสรุปปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
2.1 เรื่องข้อร้องเรียนทั่วไป
2.2 เรื่องข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ
2.3 เรื่องข้อร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำกสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชนผู้ไ ด้รับควำมเดือดร้ อน ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.
2561 พบว่ำเป็นกำรร้องทุกข์ขอควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุรำคำญต่ำงๆ และไม่พบว่ำมีกำรร้องเรียนสำหรับ
กรณีกล่ำวหำพฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน หรือร้องเรียนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น

จึงเรียนมำ...

-2จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(ลงชื่อ)..................................................
(นำงพรสุดำ ชัยวิรัช)
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อคิดเห็น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ลงชื่อ).......................................................
(นำงพัชรักษ์ โศภิษฐ์ชล)
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รักษำรำชกำรแทน
หัวหน้ำสำนักปลัด

ข้อคิดเห็น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ลงชื่อ) จ.ส.อ..................................................
(บุญมี สังวำลไชย)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น

ข้อคิดเห็น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ร.ต.ต. .............................................................
(มนตรี อริยวังโส)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น

รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๑
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลสูงเม่น
อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
1. ผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมำณ 256๑
จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินกำรเรียบร้อย
อยู่ระหว่ำง
ยังไม่ดำเนินกำร
(เรื่อง)
แล้ว (เรื่อง)
ดำเนินกำร (เรื่อง)
(เรื่อง)
เดือน
ทั่วไป/ จัดซื้อจัด ทั่วไป/ จัดซื้อจัด ทั่วไป/ จัดซื้อจัด ทั่วไป/ จัดซื้อจัด
เจ้ำหน้ำที่ จ้ำง เจ้ำหน้ำที่ จ้ำง เจ้ำหน้ำที่ จ้ำง เจ้ำหน้ำที่ จ้ำง
รัฐ
รัฐ
รัฐ
รัฐ
ตุลำคม 2560
1
1
พฤศจิกำยน 2560
ธันวำคม 2560
2
2
มกรำคม 2561
กุมภำพันธ์ 2561
มีนำคม 2561
เมษำยน 2561
1
1
พฤษภำคม 2561
1
1
มิถุนำยน 2561
1
1
กรกฎำคม 2561
1
1
สิงหำคม 2561
กันยำยน 2561
รวม
7
7
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น ได้ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยทั้งครบ จำนวน 7
เรื่อง และได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้ร้องเรียนรับทรำบเรียบร้อยแล้ว
2. รำยงำนสรุปปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขข้อร้องเรียน
2.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป
ลำดับ
ข้อร้องเรียนทั่วไป
ปัญหำ/อุปสรรค
ที่
1 ไฟฟ้ำส่องทำงชำรุด ม.4, 6
ไม่มีปัญหำและอุปสรรค เนื่องจำก
องค์ก ำรบริห ำรส่ วนตำบลสู ง เม่ น
ได้มีจัดหำวัสดุ,อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ
มี บุ ค ลำกรช่ ำ งไฟฟ้ ำ ซึ่ ง สำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ทันที
2 เหม็นกลิ่นควันกำรเผำหัวหมู
ไม่มีปัญหำและอุปสรรค
3

กำรส่งกลิ่นรบกวนของขี้หมู

ไม่มีปัญหำและอุปสรรค

แนวทำงแก้ไข
เสน อ ผู้ บ ริ ห ำร จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ และผู้ รั บ จ้ ำ ง
เพื่อดำเนินกำรซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ำส่องทำงให้ใช้กำรได้ปกติ
ไม่มี
ไม่มี

2.2 เรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ลำดับ
เรื่องร้องเรียน
ที่
1
ไม่มีข้อร้องเรียน

2.3 เรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
เรื่องร้องเรียน
ที่
1
ไม่มีข้อร้องเรียน

ปัญหำ/อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

ไม่มีปัญหำและอุปสรรค เนื่องจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นได้
มี ก ำร เสริ มสร้ ำ งทั ศ นคติ แ ละ
ค่ ำ นิ ย ม ค ว ำ ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมภำยในและ
ภำยนอกองค์กรให้แก่กลุ่มผู้บริหำร
และบุคลำกรท้องถิ่น

องค์ก ำรบริ หำรส่ ว นต ำบลสู ง
เม่น ควรพัฒนำทักษะปรับปรุง
ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำน ให้ เ ป็ น ไ ปตำ ม
ร ะ เ บี ย บ อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง
โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ก ำ ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
เพื่ อ คว ำมโ ปร่ ง ใ ส ใน ก ำ ร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น

ปัญหำ/อุปสรรค

แนวทำงแก้ไข

ไม่มีปัญหำและอุปสรรค เนื่องจำก ไม่มี
องค์ก ำรบริห ำรส่ วนตำบลสู ง เม่ น
เป็ น หน่ ว ยที่ ไ ด้ ก ำหนดมำตรกำร
กำรส่ง เสริมกำรป้องกันกำรทุจริต
ในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ของอ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ำ นกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รำยงำน
(นำงพรสุดำ ชัยวิรัช)
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสูงเม่น
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2561
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นช่องทำงหนึ่งที่ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรสะท้อนปัญหำควำมต้องกำรควำม
เดือดร้อนต่ำงๆ ที่ได้รับ ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบควำมถู กต้องและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสูงเม่น ในกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ในเขตพื้นที่ / หมู่บ้ำนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นจึ ง ขอประกำศสรุปผลกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบกำรดำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสูงเม่น รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561

ร.ต.ต.
(มนตรี อริยวังโส)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น

สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
คานิยาม
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมำยถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง หมำยถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
สถิติกำรใช้บริกำรร้องเรียนของประชำชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำแนก
ตำมช่องทำงที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
2. ทำงไปรษณีย์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรี ยนเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
4. โทรศัพท์ 054-547298 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ข ององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
5. เว็บไซต์ www.suangmen.com ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
6. Email : obt_suangmen@hotmail.com ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่นในเรื่องทั่วไป
สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสูงเม่น
สถิติกำรใช้บริกำรร้องเรียนของประชำชนในเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
สูง เม่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จำแนกตำมช่องทำงที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูง เม่น กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
2. ทำงไปรษณีย์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลสูงเม่น
3. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
4. โทรศัพท์ 054-547298 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
5. เว็บไซต์ www.suangmen.com ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น
6. Email : obt_suangmen@hotmail.com ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสูงเม่น

