บันทึกควบคุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจาปี 2563
เทศบาลตาบลกุดแฮด ตาบลกุดบาก อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ลาดับ
ที่

ทะเบียนรับ

เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ

รับผิดชอบ

1 สน56003/044 นายประเศียร อามาตมูลศรี กองช่าง
13 ธ.ค.62

ผลการปฏิบัต/ิ แก้ไข

จนท. กองช่าง,จนท.ปภ ได้ออก กองช่าง ทต.กุดแฮด

บ้านหนองสองหาง หมูท่ ี่ 3

สารวจพื้นที่ และดาเนินการซ่อม

แจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ

ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ แจ้งผลดาเนินการแล้ว

จุด หน้าบ้านนายประเศียร

และตัดกิ่งไม้ที่ระสายไฟ ปกคลุม

เมือ่ 16 ธ.ค. 62

หลอดไฟ
2 สน56003/17 รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าเกิดเหตุ สานักปลัด จนท.งานป้องกันและพนง.
22 ก.พ.63

ไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่

ดับเพลิง ได้จดั รถบรรทุกน้า

บ้านกุดแฮด หมูท่ ี่ 4

ออกระงับเหตุสามารถดับไฟได้

(วัดดานหลวง)
3

พิเศษ/2563 นางไกล มีพรม

สน56001/3 มี.ค.63

5

สานักปลัด จนท.งานป้องกันและบรรเทาบริโภค ณ ถังเก็บน้ากลาง

น้า ณ ถังเก็บน้ากลาง หมูท่ ี่10

จานวน 1,200 ลิตร

รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าเกิดเหตุ สานักปลัด จนท.งานป้องกันและพนง.
ไฟไหม้ลามทุ่ง บริเวณนา

ดับเพลิง ได้จดั รถบรรทุกน้า

หนองบัว บ้านหนองสอง

ออกระงับเหตุสามารถดับไฟ

หมูท่ ี่3

ไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง

นางจาเนียร กุดวงศ์แก้ว

24 ก.พ.63

บ้านบัว หมูท่ ี่ 8
ขอขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่า

6

พิเศษ/2563
8 พ.ค.63

นายอลงกรณ์ ดาบลาอา
บ้านเลขที่ 32 หมูท่ ี่ 4

สานักปลัด ทต.กุดแฮด

สาธารณภัย ได้จดั ส่งน้าอุปโภค

น้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จัดส่ง

พิเศษ/2563

แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 23 ก.พ. 63

26 ก.พ.63 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน

4

สานักปลัด ทต.กุดแฮด

กองช่าง

จนท.กองช่าง ได้ลงพื้นที่

แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 28 ก.พ.63
สานักปลัด ทต.กุดแฮด
แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 3 มี.ค. 63
กองช่าง ทต.กุดแฮด

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้แจ้ง
ได้ทราบแนวทางการพิจารณา
สานักปลัด จนท.กองช่างและ จนท.งานปภ.

แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 6 มี.ค. 62
สานักปลัด ทต.กุดแฮด

กองช่าง ได้ออกสารวจพื้นที่และตัดกิ่งไม้

ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้

ที่ระสายไฟฟ้าร่วมกับประชาชน แจ้งผลดาเนินการแล้ว

ที่ระสายไฟใกล้บ้านเรือน

ที่บ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณนัน้

เมือ่ 9 พ.ค.63

ลาดับ

ทะเบียนรับ

ที่

วัน/เดือน/ปี

7 แจ้งทางโทรศัพท์
17 พ.ค.63

เรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน่วยงาน

ผลการปฏิบัต/ิ แก้ไข

รับผิดชอบ

นายคูณ กุดวงค์แก้ว

สานักปลัด จนท.กองช่างและ จนท.งานปภ. สานักปลัดทต.กุดแฮด

บ้านบัว หมูท่ ี่ 8

กองช่าง ร่วมกับผู้นาชุมชนได้ออกสารวจ

แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมแซม

พื้นที่และตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่กดี

บ้านที่ได้รับผลจากพายุ

ขวาง พร้อมซ่อมแซมบ้านเรือนที่

ฝนฟ้าคะนอง

ได้รับความเสียหาย

8 แจ้งทางโทรศัพท์ รับแจ้งทางโทรศัพท์เกิดเหตุ สานักปลัด จนท.งานป้องกัน และพนง.
17 ส.ค.63

เจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบ

แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 19 พ.ค. 63
สานักปลัด ทต.กุดแฮด

ไฟไหม้พื้นที่สวนปาล์มชาวบ้าน

ดับเพลิง ได้จดั รถบรรทุกน้า

บ้านกุดแฮด หมูท่ ี่ 4

ออกระงับเหตุสามารถระงับเหตุ แจ้งผลดาเนินการแล้ว

สวนนายประทีป ศรีมุกดา

ไม่ให่เกิดความเสียหายในวง

เมือ่ 20 ส.ค. 63

กว้าง
9 แจ้งทางโทรศัพท์ คณะกรรมการประปา
21 ส.ค.63

กองช่าง

จนท.กองช่าง ได้ออกสารวจเช็ค

บ้านหนองสองหาง หมูท่ ี่ 3

ระบบไฟของประปาหมูบ่ ้านและ

แจ้งระบบประปาหมูบ่ ้านชารุด

ร่วมกับคณะกรรมการประปา
ซ่อมแซมให้ระบบประปาใช้งาน

กองช่าง ทต.กุดแฮด
แจ้งผลดาเนินการแล้ว
เมือ่ 22 ส.ค.63

ได้ตามปกติ
10 พิเศษ/2563
20 ส.ค.63

น.สปุณยนุช ศรีมุกดา

กองช่าง

จนท.กองช่าง ได้ออกสารวจ

กองช่าง ทต.กุดแฮด

31 หมูท่ ี่7 แจ้งร้องทุกข์

พื้นที่ และได้ดาเนินการแจ้งงาน

กรณี ถนน ซอยสันติ

พัสดุในการดาเนินการจัดซื้อ

แจ้งผลดาเนินการแล้ว

หน้าบ้านนางยศ ศรีมุกดา

จัดจ้างตามระเบียบฯ ซ่อม

ครั้งที่ 1 /2563

ถนนน้าท่วมขัง เป็นหลุม

แซมถนนให้สามารถสัญจรไปมา

เป็นบ่อ สัญจรลาบาก

ได้สะดวก ไม่เกิดอันตราย

26 ส.ค.63
แจ้งผลดาเนินการแล้ว
ครั้งที่ 2 /2563
16 ก.ย.63

(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
ปลัดเทศบาลตาบลกุดแฮด

