
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีธำตุ (ส ำนักปลัดฯ)    
ที่    อด ๖๑๙๐๑/  ๗๗                                     วันที ่   ๒๗    เมษำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง    สรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  (ตั้งแต่ ๑ ตุลำคม – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   

 เรื่องเดิม 
 ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีธำตุที่ ๙๑/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลศรีธำตุ เพื่อแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชนนั้นก ำหนดให้คณะท ำงำนรำยงำน
ผลกำรร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนเป็นประจ ำทุกปีและเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบทำงเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ
พร้อมติดประกำศรำยละเอียดทรำบแล้วนั้น 
 ข้อเท็จจริง 
 ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
แยกประเภทได้ดังนี้  (รำยละเอียดตำมส ำเนำทะเบียนรับเรื่องรำงร้องทุกข์ที่แนบมำพร้อมนี้) 
 ๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   ไม่มี  
 ๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
   ๒.๑ เรื่อง  ร้องเรียน ผลกระทบจำกกำรมีตลำดนัดหน้ำตลำดสดเทศบำล จ ำนวน  ๒ วัน ใน ๑ สัปดำห์  
เทศบำลต ำบลศรีธำตุได้จัดประชุมผู้ประกำรกำร แม่ค้ำ ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำล เพื่อไกล่เกลี่ยท ำควำมเข้ำใจถึงสิทธิ์
เสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ และระงับควำมขัดแย้งด้วยใช้หลัก  ควำมเสียสละ  เมตตำ พึงพำอำศัย  
 ๓. เรื่อง ที่ได้รับมำจำกศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอจังหวัด  
   ไม่มี   
 ข้อเสนอ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร ของคณะท ำงำน เป็นไปตำมค ำสั่งจึงได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑  มีนำคม ๒๕๖๔  เพ่ือให้ผู้บริหำรได้ลงนำมรับทรำบ
และเห็นควรจัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์ปิดที่ป้ำยประชำสัมพันธ์และส่งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของเทศบำล ได้ท ำกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และสื่ออ่ืนๆของหน่วยงำน เทศบำลต ำบลศรีธำตุ ด้วย 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   

                                                 ลงชื่อ พ.จ.อ.  
(กฤติภณ  กัญญำพัน) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 

ควำมเห็นของหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร    เพื่อโปรดทราบ เห็นควรตามเสนอ      

                                                 ลงชื่อ  
(นำงณัฐชยำ  มะธิเกำปะ) 
 หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 



 
-๒- 

 
 
 

ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด    เพื่อโปรดทราบ เห็นควรตามเสนอ      

                                                ลงชื่อ      
(นำงกุลจิรำ เขตบุญไสย) 

 หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ควำมเห็นปลัด/นำยกเทศมนตรี      ตามเสนอ         
              

     (ลงชื่อ)       
      ( นำยศรินยำ  จันพลำ ) 
                          ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                        นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
ประกาศเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
************************ 

  ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีธำตุที่ ๙๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบำลต ำบลศรีธำตุเพ่ือแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชนนั้นก ำหนดให้
คณะท ำงำนรำยงำนผลกำรร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนเป็นประจ ำทุกปี และเผยแพร่ใน สำธำรณชน รับทรำบทำง
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆพร้อมติดประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบ เทศบำลต ำบลศรีธำตุจึงขอประกำศสรุปผลกำรด ำเนินกำร
เรื่องร้องเรียนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑  มีนำคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
   ไม่มี  
  ๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
   ๒.๑ เรื่อง  ร้องเรียน ผลกระทบจำกกำรมีตลำดนัดหน้ำตลำดสดเทศบำล จ ำนวน  ๑ วัน ใน ๑ สัปดำห์    
เทศบำลต ำบลศรีธำตุได้จัดประชุมผู้ประกำรกำร แม่ค้ำ ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำล   เพ่ือไกล่เกลี่ยท ำควำมเข้ำใจถึงสิทธิ์
เสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ และระงับควำมขัดแย้งด้วยใช้หลักควำมเสียสละ  เมตตำ พึงพำอำศัย  
  ๓. เรื่อง ที่ได้รับมำจำกศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอจังหวัด  
   ไม่มี   
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร ของคณะกรรมกำรพิจำรณำรับเรื่องรำวร้องทุกข์  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   เทศบำลต ำบลศรีธำตุ จึงประกำศสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑  มีนำคม ๒๕๖๔ และ เผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับทรำบโดยทั่วกัน ซึ่งเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
ได้จัดท ำสถิติกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน แนบท้ำยประกำศตำมผนวก ก. พร้อมนี้ด้วยแล้ว 
  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
    

    ประกำศ ณ  วันที่ ๒๗  เดือน  เมษำยน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

                       
                            ( นำงศรินยำ  จันพลำ ) 
                                       ปลัดเทศบำล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
            นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผนวก  ก. 
สถิติกำร รับเรื่องร้องเรียนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน 

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
แก้ไขปรับปรุงสถิติ เมื่อ 27  เมษำยน 2564 

******************* 
ปี งบประมำณ 
พ.ศ. 

จ ำนวนเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์  

กำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน  คิดเป็นร้อยละ ของกำร
แก้ปัญหำ 

ปี พ.ศ.2558 0 0 100% 
ปี พ.ศ.2559 1 1 100% 
ปี พ.ศ.2560 1 1 100% 
ปี พ.ศ.2561 2 2 100% 
ปี พ.ศ.2562 3 3 100% 
ปี พ.ศ.2563 0 0 100% 
ปี พ.ศ.2564 
(1 ต.ค.-31 มี.ค.64) 

1 1 100% 

 

                                                          (ลงชื่อ             ผู้รับรองสถิติ 
                                ( นำงศรินยำ   จันพลำ  ) 
                                              ปลัดเทศบำล  ปฏิบัติหน้ำ 
        นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 
 
 
 
 
 


