
1. ผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําป พ.ศ.2564

อยูระหวาง ยังไมได

รองเรียน- รองเรียนหนวยงาน รองเรียนการ รองเรียนเกี่ยวกับ ขอขอมูลขาวสาร ดําเนินการ ดําเนินการ

รองทุกขทั่ไป และเจาหนาที่รัฐ จัดซื้อ-จัดจาง การทุจริต

มกราคม 11 - - - - 11

กุมภาพันธ 5 - - - - 5

มีนาคม 4 - - - - 3 1

เมษายน 0 - - - - 0

พฤษภาคม 7 - - - - 7

มิถุนายน 13 - - - - 12 1

กรกฎาคม 6 - - - - 5 1

สิงหาคม 6 - - - - 6

กันยายน 4 - - - - 4

ตุลาคม 11 - - - - 11

พฤศจิกายน 6 - - - - 6

ธันวาคม 6 - - - - 6

รวม 79 - - - - 76 3

เดือน

จํานวนเรื่องรองเรียน-รองทุกข(เรื่อง)

ดําเนิการแลว

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําป พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายคําพันธ  ชํานาญ 3-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64

2 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายคําพันธ  ชํานาญ 6-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64

3 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา น.ส. ลออ     ศรีอุย 6-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง น.ส.ธนาภรณ  เพชรมณี 8-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64

5 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายเรืองยศ ภูจอมขํา 11-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64

6 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายสมศักดิ์ โนนศรีคํา 11-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64

7 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายเรืองยศ ภูจอมขํา 11-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

8 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายสิทธิเดช ชุมปตชา 18-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

9 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายทองสิน  ไชยเบา 25-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

10 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายธนพล   กุลสา 27-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64

11 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค โรงเรียนยางหลอวิทยาคาร 28-ม.ค.-64 ⁄ แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

รวม 11 เรื่อง

ที่ ดําเนิการแลวเรื่องรองเรียน-รองทุกข



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายสําเภา   สีสมนอย 1-ก.พ.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64

2 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายคํานาย  รวมสุภาพ 3-ก.พ.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64

3 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายนิพล  เจริญมี 4-ก.พ.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64

4 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นางสาวสมฤดี  จันทรหลม 18-ก.พ.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64

5 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายสมคิด  จันชะฎา 24-ม.ค.-00 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ

รวม 5 เรื่อง



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหรถฉีดน้ํา นายประเสริฐ   ศิริเนตร 2-มี.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64

2 ขอความอนุเคราะหรื้อหอสูงน้ําประปา นางอัมพรรณ  สุดาจันทร 5-มี.ค.-64 ⁄

3 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายทองสิน  ไชยเบา 9-มี.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64

4 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นางสาวสมฤดี  จันทรหลม 30-มี.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ

รวม 4 เรื่อง



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

ไมมีเรื่องรองเรียน-รองทุกข

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ

รวม 0 เรื่อง



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหรถฉีดน้ํา นายศิริ   สุขแสน 6-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 64

2 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 11-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

3 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 11-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นางอัมพรรณ  สุดาจันทร 11-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

5 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายประจักษ  ฝอยทอง 11-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64

6 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายพวงมา  สิมมา 13-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64

7 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายประยงค  สุขใจ 27-พ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ

รวม 7 เรื่อง



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 4-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64

2 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นางสาวปตถยา ประทุมกุล 4-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64

3 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายวัชรพงษ   เประกันยา 7-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64

4 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายวัชรพงษ   เประกันยา 9-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64

5 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นางรัญชนก  ทวีสาร 9-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64

6 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายเมา  สุขใจ 11-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 64

7 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 14-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

8 ทําความสะอาดทอระบายน้ํา นายมงคลชัย พรมมาหลา 14-มิ.ย.-64 ⁄

9 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 14-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

10 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 14-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

11 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นางวิชชุตา  จันทรหลม 14-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

12 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายทองสิน  ไชยเบา 17-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 64

13 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 21-มิ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

รวม 13 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายประยงค  สุขใจ 12-ก.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64

2 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายคํานาย  รวมสุภา 12-ก.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64

3 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายเรืองยศ  ภูจอมขํา 12-ก.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายขวัญชัย   ภูมิสัตย 14-ก.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64

5 ขอความอนุเคราะหติดตั้งไฟฟาสอง นายสมคิด  จันชะฎา 30-ก.ค.-64 ⁄
สวาง

6 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นางรัญชนก  ทวีสาร 30-ก.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รวม 6 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนกรกฏาคมพ.ศ.2564

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายสานิต  ทาวพรม 6-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64

2 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 13-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 14  ส.ค. 64

3 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายวัชรพงษ  เประกันยา 17-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 18  ส.ค. 64

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายประยงค  สุขใจ 24-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64

5 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายคําพันธ  ชํานาญ 24-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64

6 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายวัชรพงษ  เประกันยา 31-ส.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รวม 6 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 17-ก.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64

2 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นางขันแกว   ทองคําภา 27-ก.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64

3 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายทองสิน  ไชยเบา 28-ก.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

4 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายเรืองยศ  ภูจอมขํา 28-ก.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2564

รวม 4 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายอภิลักษณ  แสนมงคล 14-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64

2 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายคํานาย   รวมสุภาพ 15-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 64

3 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายเรืองยศ  ภูจอมขํา 15-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 64

4 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายเรืองยศ  ภูจอมขํา 15-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 64

5 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายพยุงศักดิ์  โสเกาขา 18-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64

6 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นางอารีรักษ  คุณโบราณ 25-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 64

7 ขอความอนุเคราะหรถดับเพลิงทําความ นายคําสัน  พลเสนา 26-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

สะอาดทอระบายน้ําเสีย แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64

8 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายสานิต  ทาวพรม 29-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64

9 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายวัชรพงษ  เประกันยา 29-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64

10 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 29-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64

11 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายวิเชียร  พูลผาน 29-ต.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

รวม 11 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหรถกระเชาพรอม นายกิตติชัย  การโสภา 4-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

เจาหนาที่ติดตั้งไฟฟาสวางในโรงเรียน แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64

2 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายอมร   แสงจันทร 8-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64

3 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายทองสิน  ไชยเบา 18-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64

4 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายบุญโฮม  ไชยเบา 19-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64

5 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นางหนูจี  ศรีลามา 24-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64

6 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายสมจิตร  ทองมณี 29-พ.ย.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64

 

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

รวม 6 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



ชื่อ-สกุล วันที่ยื่น อยูระหวาง ยังไมได

ผูรองเรียน คํารอง ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ขอความอนุเคราะหน้ําอุปโภค-บริโภค นายคําพันธ   ชํานาญ 8-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64

2 ขอความอนุเคราะหติดตั้งไฟฟาสอง นายพิเชษฐ  กลีบเดช 13-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

สวาง แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64

3 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายบุญจันทร  ศรีสุระ 13-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง นายประยงค  สุขใจ 16-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64

5 ขอความอนุเคราะหรถกระเชาพรอม นางจุไรรัตน  ผสมทรัพย 22-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

เจาหนาที่ซอมแซมไฟฟาสวาง แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64

ใน รพสต.บานดอนเกล็ด

6 ตัดกิ่งไมจากสายไฟฟา นายวัชรพงษ  เประกันยา 22-ธ.ค.-64 ⁄ ดําเนินการเสร็จแลวและ

แจงผูยื่นคํารอง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64

 

 (ลงชื่อ)

          (นางสาวศิริธร  มอญขาม)

               

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกขประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

รวม 6 เรื่อง

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางหลอ

ของศูนยรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เทศบาลตําบลยางหลอ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ เรื่องรองเรียน-รองทุกข ดําเนิการแลว หมายเหตุ



 

  

       

    
              

  ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน-รองทุกข ประจำป 2564 

    ---------------------------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กาหนดให เม่ือสวนราชการไดรับคำรองเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและ
สาระตามสมควรให เนปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดำเนินการให ลุลวงไป ซ่ึงการดาเนินการแกไข
ปญหารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใด
จากบุคคลใดนั้น เทศบาลตำบลยางหลอจึงได จัดตั้งศูนยบริการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข เพ่ือรับเรื่องรองเรียน รอง
ทุกขของประชาชนและจัดทำคูมือการปฎิบัติงานรองทุกขรองเรียน ของเทศบาลตำบลยางหลอข้ึน เพ่ือใหการ
ดำเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในทองท่ีตำบลยางหลอ เปนไปในแนวทางเดียวกันและเกิด
ประโยชนอยางสูงสุดตอประชาชนท่ีขอรับการบริการ  

เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานรองเรียน-รองทุกข ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
จึงรายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ประจำป 2564 โดยไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข รวม
จำนวน 76 เรื่อง แยกเปน เรื่องรองทุกขท่ัวไป จานวน 76 เรื่อง ขอรองเรียนท่ัวไป(ไมมี) ขอรองเรียนหนวยงานและ
เจาหนาท่ีรัฐ (ไมมี) และขอรองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง (ไมมี) การขอขอมูลขาวสาร (ไมมี) พรอมนี้ไดแนบแบบรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน รองทุกข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียด
แนบทาย  

  ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

                                                          (ลงชื่อ)  

        (นายเหมราช    หาญเชิงชัย) 
        นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 
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