บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ
ที่ นน ๗๕๖๐๑ /091
วันที่ 19 มีนำคม 2564
เรื่อง รำยงำนกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ และผลกำรแก้ไขปัญหำ
เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ
เรื่องเดิม

๑ ประกำศคณะกรรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทำงใน
กำรจัดบริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน ในกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ลงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2558 ได้กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่รับเรื่องรำวร้องทุกข์และอำนวยกำรควำมสะดวกในกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในท้องถิ่น (เอกสำรแนบ 1)
๒ คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน่ำน ที่ 479/2563 เรื่อง มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติงำน ของสำนักปลัด ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2563 ได้มอบหมำยให้งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
สำนักปลัด องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลภูฟ้ำ มีหน้ำที่ในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ ในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของเจ้ำหน้ำทีใ่ นสังกัด นั้น
ข้อเท็จจริง
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ขอรำยงำนผลกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และผลกำรปฏิบัติ
ในห้วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 256๓ ถึงเดือน มีนำคม พ.ศ. 256๔ ดังนี้
1. กำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ จำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
- ไม่มีกำรร้องเรียนและขอควำมเป็นธรรมจำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
2. กำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ จำกประชำชนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ จำนวน 3 เรื่อง
1 จำก นำยสมชำย ขำเหล็ก แจ้งว่ำได้เกิดวำตภัยในพื้นที่ ทำให้ ประสบปัญหำพำยุพัด
หลังคำบ้ำน ได้รับควำมเสียหำย และได้ขอรับกำรช่วยเหลือจำก องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลภูฟ้ำ
- รับเรื่องเมื่อวันที่ เลขที่รับ 323 / 29 มีนำคม 2564
- แจ้งผู้ร้อง นำยสมชำย ขำเหล็ก
- เรื่องแล้วเสร็จ 31 มีนำคม 2564
2 จำก นำยสมชำย ขำเหล็ก แจ้งว่ำได้เกิดวำตภัยในพื้นที่ ทำให้ ประสบปัญหำพำยุพัด
หลังคำบ้ำน ได้รับควำมเสียหำย และได้ขอรับกำรช่วยเหลือจำก องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลภูฟ้ำ
- รับเรื่องเมื่อวันที่ เลขที่รับ 324 / 29 มีนำคม 2564
- แจ้งผู้ร้อง นำยสมชำย ขำเหล็ก
- เรื่องแล้วเสร็จ 31 มีนำคม 2564
3 จำก นำยแก้ว ดวงพันธ์ กำนันตำบลภูฟ้ำ แจ้งว่ำได้เกิดวำตภัยในพื้นที่ ทำให้ ประสบ
ปัญหำพำยุพัด หลังคำบ้ำน ได้รับควำมเสียหำย และได้ขอรับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ

-2- รับเรื่องเมื่อวันที่ เลขที่รับ 325 / 29 มีนำคม 2564
- แจ้งผู้ร้อง นำยแก้ว ดวงพันธ์
- เรื่องแล้วเสร็จ 31 มีนำคม 2564
3. กำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ไม่มีกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. กำรรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
- ไม่มีกำรร้องเรียน ร้องทุกข์กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ทั้งนี้ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สำนักปลัด ได้จัดเก็บสถิติเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์
ตำมตำรำงสถิติรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เอกสำรแนบท้ำย 1)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ลงชื่อ
(นำยกิตติศักดิ์ ขันทะ)
ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ลงชื่อ
(นำยอภิสิทธิ์ สุยะ)
ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัด

ลงชื่อ
(นำยธีระ อินทรลำวัณย์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ

ลงชื่อ
( นำยดุลยฤทธิ์ ลำนัย )
ตำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภูฟ้ำ

สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลภูฟ้า ประจาเดือน มีนาคม 2564
จำนวนเรื่องร้องทุกข์กำรจำก
ประชำชน(เรื่อง)
จำกนำยสมชำย ขำเหล็ก แจ้ง
ว่ำได้เกิดวำตภัยในพื้นที่ทำให้
ประสบปัญหำพำยุพัดหลังคำ
บ้ำนได้รับควำมเสียหำยและ
ได้ขอรับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภู
ฟ้ำ
จำกนำยสมชำย ขำเหล็ก แจ้ง
ว่ำได้เกิดวำตภัยในพื้นที่ทำให้
ประสบปัญหำพำยุพัดหลังคำ
บ้ำน ได้รับควำมเสียหำยและ
ได้ขอรับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภู
ฟ้ำ
จำกนำยแก้ว ดวงพันธ์ กำนัน
ตำบลภูฟ้ำแจ้งว่ำได้เกิดวำต
ภัยในพื้นที่ทำให้ประสบ
ปัญหำพำยุพัดหลังคำบ้ำน
ได้รับควำมเสียหำย และได้
ขอรับกำรช่วยเหลือจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภู
ฟ้ำ

กำรจัดกำร
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ระหว่ำง
เสร็จ (เรื่อง)
ดำเนินกำร (เรื่อง)
/

ผลกำรดำเนินกำรโดยสรุป
(เช่น ให้กำรช่วยเหลือ/ ไม่เข้ำ
ข่ำยกำรช่วยเหลือ
ให้กำรช่วยเหลือมอบวัสดุมุง
หลังคำ

/

ให้กำรช่วยเหลือมอบวัสดุมุง
หลังคำ

/

ให้กำรช่วยเหลือมอบวัสดุมุง
หลังคำ
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สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ไตรมาส 1 -2

กรณีร้องเรียน

กรณีร้องทุกข์

กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กรณีกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่

