
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก                                                                                                                 
ที ่ ยส 77701/045                                             วันที่    30  กันยายน  ๒๕62                            
เรื่อง   สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน – รอ้งทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 

         ด้วยงานส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก ได้รับหนังสือค าร้องทั่วไป หนังสือร้องเรียน – 
ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เกี่ยวกับงานบริการในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน            
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้านและงานบริการด้านน้ าอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ                     
จ านวน ๗๕ ค าร้อง รายละเอียดปรากฏตามส าเนาทะเบียนรับค าร้องทั่วไป 

  องค์บริหารส่วนต าบลสามแยก ได้มอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแบบ
ค าร้องทัว่ไปร้องทุกข์ร้องเรื่อง และไดร้ายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ยื่นค าร้องทั่วไปทราบภายในก าหนด 
15 วัน จ านวนทั้งสิ้น 62 ค าร้อง  

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแบบค าร้องทั่วไป 
ให้แก่ผู้ยื่นค าร้องแล้วเสร็จ แต่เป็นการด าเนินการเกินระยะเวลา ๑๕ วัน   

ในการนี้ จึงขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าร้องทั่วไป ค าร้องเรียน – ร้องทุกข์ ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 โดยคิดเป็นร้อยละของค าร้องที่ด าเนินการแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน ๑๕ วัน 
ร้อยละ  82.67 เปอร์เซน็ต์ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                จ่าอากาศเอก    
                 (พิริยพงศ์  สิงหรา) 
     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 
     ว่าที่ร้อยตรี    
           (ปฏิภาณ  มิตรอุดม) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
 
 
      (นางปุณณัฐฐา  อุระวัตรวันสิน) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
 
 
      
                                                                 (นายชัชชัย  พันธ์สวัสดิ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

1. ทะเบียนรับค ารอ้งทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลสามแยกสามแยก 

1.1 ค ารอ้งทั่วไปขอซ่อมไฟฟ้าสอ่งสอ่งสวา่งสาธารณะ 
รับเรื่องจ านวนทั้งหมด 48 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยล่ะ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 45 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยล่ะ 
ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยล่ะ 

1.2 ค ารอ้งทั่วไปขอน้ าอุปโภคบริโภค 

1.3 ค ารอ้งทั่วไปขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

 

ล าดับ 
ที ่

วันที่รับ เรื่อง ผลการด าเนินการ วันที่ด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 27 ก.ย.2561  แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 10 ต.ค.2562  

2 18 ต.ค. 2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 24 ต.ค.2561  

3 22 ต.ค. 2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 24 พ.ย.2561  

4 14 ธ.ค.2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 19 ธ.ค.2561  

5 25 ธ.ค.2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 4 ม.ค.2562  

6 27 ธ.ค. 2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 7 ม.ค.2562  

7 21 ม.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 24 ม.ค.2562  

8 27 ธ.ค.2561 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 17 ม.ค. 2562  

9 31 ม.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 31 ม.ค.2562  

10 31 ม.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 5 ก.พ.2562  

11 1 ก.พ.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 5 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 11 ก.พ.2562  

12 8 ก.พ.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 15 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 15 ก.พ.2562  

13 4 ก.พ.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 3 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 8 ก.พ.2562  

14 4 ก.พ.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 15 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 7 ก.พ.2562  

15 8 ก.พ.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว  15 ก.พ.2562  



ล าดับ 
ที ่

วันที่รับ เรื่อง ผลการด าเนินการ วันที่ด าเนินงาน หมายเหตุ 

16 14 ก.พ.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่ 8 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 21 ก.พ.2562  

17 5 มี.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 8 มี.ค. 2562  

18 19 มี.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด  รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 26 มี.ค. 2562  

19 14 มี.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 19 มี.ค.2562  

20 15 มี.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 7 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 20 มี.ค.2562  

21 25 มี.ค.2562 ขอน  าอุปโภคบริโภค หมู่ 14  รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 27 มี.ค.2562  

22 22 เม.ย.2562  แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 25 เม.ย.2562  

23 22 เม.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 3  รายงานผลการด าเนินงานแล้ว  26 เม.ย.2562  

24 24 เม.ย.2562 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว     2 พ.ค. 2562  

25 24 เม.ย.2562 ขอความอนุเคราะห์ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 

รายงานผลการด าเนินงานแล้ว 1 พ.ค.2562  

26 29 เม.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 4  รายงานผลการด าเนินงานแล้ว    1 พ.ค. 2562  

27 29 เม.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6  รายงานผลการด าเนินงานแล้ว    2 พ.ค. 2562  

28 31 พ.ค. 2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินงานแล้ว    4 มิ.ย.2562  

29 30 พ.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 29 พ.ค. 2562  

30 29 พ.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 5 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 29 พ.ค. 2562  
 
 



ล าดับ 
ที ่

วันที่รับ เรื่อง ผลการด าเนินการ วันที่ด าเนินงาน หมายเหตุ 

31 29 พ.ค.2562 น  ามันรั่วลงพื นนาได้รับความเดือดร้อน ม.2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 12 มิ.ย.2562  

32 6 มิ.ย 2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 3 รายงานผลการด าเนินการแล้ว     7 มิ.ย. 2562   

33 5 มิ.ย 2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 3 รายงานผลการด าเนินการแล้ว     5 มิ.ย. 2562   

34 17 มิ.ย. 2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินการแล้ว   19 มิ.ย.2562  

35 31 ก.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 15 รายงานผลการด าเนินการแล้ว    1 ส.ค.2562  

36 1 ก.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 3 รายงานผลการด าเนินการแล้ว    1 ส.ค.2562  

37 3 ม.ค.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว    8 ม.ค.2562  

38 23 พ.ค.2562 ขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินการแล้ว   27 พ.ค.2562  

39 28 มิ.ย.2562 ขอความอนุเคราะห์น  าเพ่ือใช้ในการ 
เพาะพันธุ์ปลา 

รายงานผลการด าเนินการแล้ว 3 ก.ค.2562  

40 10 มิ.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 10 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 13 มิ.ย.2562  

41 5 ก.ค.2562  ขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด 11 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 10 ก.ค.2562  

42 5 ก.ค.2562  ขอซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด 8 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 1 ส.ค.2562  

43 2 ก.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 9 ก.ค.2562  

44 7 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 5 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 9 ส.ค.2562  

45 7 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 12 ส.ค.2562  
 
 



ล าดับ 
ที ่

วันที่รับ เรื่อง ผลการด าเนินการ วันที่ด าเนินงาน หมายเหตุ 

46 8 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 29 ส.ค.2562  

47 8 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 12 ส.ค.2562  

48 9 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 12 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 12 ส.ค.2562  

49 9 ส.ค.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ส.ค.2562  

50 9 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 6 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 28 ส.ค.2562  

51 9 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 7 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ส.ค.2562  

52 9 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ส.ค.2562  

53 9 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 11 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ส.ค.2562  

54 12 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 16 ส.ค.2562  

55 12 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 8 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 16 ส.ค.2562  

56 12 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 16 ส.ค.2562  

57 13 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 10 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 1 ก.ย.2562  

58 13 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 5 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 30 ส.ค.2562  

59 14 ส.ค.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 30 ส.ค.2562  

60 15 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 3 ก.ย.2562  
 
 
 



 

ล าดับ 
ที ่

วันที่รับ เรื่อง ผลการด าเนินการ วันที่ด าเนินงาน หมายเหตุ 

61 16 ส.ค.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 5 ก.ย.2562  

62 16 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 9 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 9 ก.ย.2562  

63 19 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 8 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ก.ย.2562  

64 19 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 2 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 16 ก.ย.2562  

65 20 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 10 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 26 ส.ค.2562  

66 21 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 8 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 26 ส.ค.2562  

67 21 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 26 ส.ค.2562  

68 29 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 5 ก.ย.2562  

69 29 ส.ค.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 8 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 15 ก.ย.2562  

70 2 ก.ย.2562  แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 15 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 17 ก.ย. 2562   

71 12 ก.ย.2562  แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 12 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 18 ก.ย. 2562   

72 16 ก.ย.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 20 ก.ย.2562  

73 19 ก.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 4 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 20 ก.ย.2562  

74  27 ก.ย.2562 แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะช ารุด หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 30 ก.ย.2562  

75  27 ก.ย.2562 ขอน  าเพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ 14 รายงานผลการด าเนินการแล้ว 30 ก.ย.2562  


