รายงานการประชุม
ติ ด ตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไ ขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คณะกรรมการบริหาร ส่วนงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
2. นายนพดล ไพฑูรย์
3. นางพรอุมา หมอยา
4. นายวิญญู รัตนาพันธุ์
5. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข
6. นายวิชัย พลอยกลม
7. นายวิริยะ แก้วคง
8. นายอนุรัตน์ ธรรมประจาจิต
9. นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
10. นายออมสิน คามุก
11. ร.ต.เกษมสัน พรหมพินิจ
12. นายองอาจ รังศรีศักดิ์
13. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ เชื้อกลาง
14. นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์
15. นายสัญญา ด่านวันดี
16. นายอาคม ภูศรีสม
17. นางสาวศศิธร อัสสะภัย
18. นางรัชนิกานต์ อุฒามาตย์
19. นายขุนหาร โพธิ์ไทร
20. นายนิพนธ์ จันดารักษ์
21. นายพิงพันธ์ คานา
22. นางสาวกนกวรรณ พังแสงสุ
23. นายสุดใจ สมุทรเวช
24. นายอุไรวิช พลเยี่ยม
25. นางสาวสุธัญญิญา ปัทมาการ
26. นายชัยพร เขิมพันธ์
27. นายธกร วรรณพฤกษ์
28. นายปรีชา เจริญยศ
29. นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี
30. นายรณรงค์ สินทรัพย์
31. นายบุญทัน เมืองนาม
32. นางสาววธานันท์ เมืองโคตร
33. นายนิคม อุทยารักษ์
34. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้บังคับการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร
แทน รอง.ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร(ท)
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรมุกดาหาร
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
แทน นายอาเภอคาชะอี
แทน นายอาเภอดอนตาล
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
แทน นายอาเภอหนองสูง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร

-235. นางปาลิตา คาพิชิต

แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการ
2. นายอาเภอดงหลวง
ติดราชการ
3. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ติดราชการ
4. วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
5. ป้องกันจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
7. ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.มห.
ติดราชการ
8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายขันชัย สีนอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
2. นายเอกอุระ มีประเทศ
นิติกรชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
3. นายคมสันต์ คงอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. นายคมสัน ลายทอง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอภิวัฒน์ ธิคุณา
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
6. นายกมล สายศร
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.35 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการเร่งรัด การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มี
ผลเป็ นที่ยุ ติ ด้ วยความเป็ นธรรมภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวจังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดประชุม ดังนี้
1.1 ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ส่ ว นงานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวัด มุ ก ดาหาร ศูน ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุม
1.2 ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนละ 1 ครั้ง
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
สาหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุม ติด ตามงานและทบทวนแนวทาง
ในการแก้ไ ขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
มุ ก ดาหาร ส่ ว นงานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
มติที่ประชุม
รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายเลขานุการ
รายงานการประชุมติด ตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไ ขปัญ หา
เรื ่อ งร้อ งเรีย น/ร้อ งทุก ข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 (ครั้งที่ 1/2560) มีจานวน 6 หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจความถูกต้อง หากไม่มี
การแก้ไขกรุณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ฝ่ายเลขานุการ
3.1 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นรายปีแยกได้ ดังนี้
1. ปี 2557 จานวนเรื่องทั้งหมด 49 เรื่อง ยุติ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. ปี 2558 จานวนเรื่องทั้งหมด 368 เรื่อง ยุติ 368 เรื่อง คิดเป็นร้อย 100.00
3. ปี 2559 จานวนเรื่องทั้งหมด 408 เรื่อง ยุติ 405 เรื่อง อยู่ระหว่า ง
ดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.26
4. ปี 2560 จานวนเรื่องทั้งหมด 395 เรื่อง ยุติ 352 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.87
3.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560
1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ภาพรวม) จานวนทั้งหมด 1,224 เรื่อง ยุติ 1,178 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 96.24 อยู่ระหว่างดาเนินการ 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.76
2. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นประเภทได้ดังนี้
1) ขอความช่ ว ยเหลื อ จ านวนทั้ ง หมด 448 เรื่ อ ง ยุ ติ 431 เรื่ อ ง
คิดเป็นร้อยละ 96.20 อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.80
2) ร้องเรียนเอกชน/บุคคลทั่วไป จานวนทั้งหมด 223 เรื่อง ยุติ 220 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 98.65 อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.35
3) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวนทั้งหมด 431 เรื่อง ยุติ 408 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 94.66 อยู่ระหว่างดาเนินการ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.34
4) แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด จานวนทั้งหมด 110 เรื่อง ยุติ 107 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 97.27 อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.73
5) หนี้นอกระบบ จานวนทั้งหมด 12 เรื่อง ยุติ 12 เรื่อง ดาเนินการ
แล้วเสร็จทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560
เรื่องที่ 1 ขอให้ตรวจสอบเนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างทาลายทรัพย์สิน
ตัวแทน ทต.ดอนตาล เรื่องนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบและเชิญผู้ร้องเข้าร่วมชี้แนวเขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ผู้ร้องไม่สามารถชี้จุดที่เกิดความเสียหายได้ ทต.ดอนตาล จึงขอยุติแล้วแต่ผู้ร้องได้
เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และ ทต.ดอนตาลได้ สนง.ที่ดินฯ ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน
ตัวแทน อ.ดอนตาล พื้นที่ตรงนี้ได้ทาการรังวัดที่ดินแล้วร่วมกับทางที่ สนง.ที่ดินฯ และประสานทางหลวง
ชนบทในส่วนที่ข้อพิพาท
ตัวแทน สนง.ที่ดินฯ ได้รับรายงานจากนายช่างที่รังวัด ขณะอยู่ระหว่างขึ้นรูปแผนที่ดังกล่าว
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ผู้แทน สถจ.มห
ผู้แทน สถจ.มห
ตัวแทน ปค.จ.มห

เรื่องที่ 2 ขอความเป็นธรรมในการสอบครูผู้ดูแลเด็ก
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ เ สนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อขอเสนอยุติเรื่องแล้ว
เรื่องที่ 3 ขอให้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก
เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม
ได้ รั บ รายงานจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นโคกแล้ ว ส านั ก งานท้ อ งถิ่ น ฯ
พิจารณาเสนอเพื่อขอยุติเรื่อง
เรื่องที่ 4 ร้องเรียนพนักงานส่วนตาบลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ
ได้รับรายงานเบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากทาง ศดธ.มห ได้ให้ทางท้องถิ่นฯ ตรวจสอบ
เพิ่มเติมเนื่องจากเอกสารบางอย่างยังไม่แน่ชัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เรื่องที่ 5 ร้องเรียนการทุจริตโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
เรื่ อ งนี้ ท าง ปค.จ.มห. ได้ตั้ งเรื่ องดังกล่ า วเพื่ อแต่ตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ดาเนิน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอานาจหน้าที่แล้วและได้นัดผู้ร้องมาให้ข้อเท็จจริงในวันที่ 28
กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเพื่อพิจารณา
ติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่ยุติ
ควรจะติดตามเร่งรัด จานวน 17 เรื่อง
ประธาน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานต่อที่ประชุมด้วย
เรื่ อ งที่ 4 ขอให้ ซ่ อมแซมถนนลู ก รัง ภายในหมู่บ้ านดงมอน หมู่ ที่ ๑ ต าบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ตัวแทน อ.เมืองฯ
เรื่องนี้อาเภอได้รายงานให้จังหวัดทราบแล้ว เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ตัวแทน อบจ.มห.
ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าไปแก้ไขแล้ว เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป
เรื่องที่ 5 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน
ตัวแทน อ.เมืองฯ
เป็นเรื่องที่ผู้ร้องมาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ แต่ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้
ประธาน
ให้รายงานเรื่องดังกล่าวให้จังหวัดทราบเพื่อขอยุติเรื่อง
เรื่องที่ 6 นายต้นเพชร มาดา และคณะร้องทุกข์ว่าถนนในซอยเรารักมุกดาหารชารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อน้าท่วมขังได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
ตัวแทน ทม.มห.
เบื้องต้นได้ผู้รับจ้างในสร้างถนนดังกล่าว ส่วนระยะที่ 2 จะดาเนินการในปี 2561
เรื่องที่ 7 นายพิชัย อาจหาญ ร้องทุกข์กรณีสานักงานขนส่งจังหวัดมุก ดาหารให้ชาระ
ภาษีรถยนต์ทะเบียน 80- 2698 มห. ทั้งที่ศาลสั่งริบแล้ว
เลขานุการ
ยุติเรื่องแล้ว
เรื่องที่ 8 ร้องเรียนการทางานบกพร่องของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหาร
เลขานุการ
ยุติเรื่องแล้ว
เรื่องที่ 9 นายอาคเณย์ วงศ์มหาเทพ ร้องทุกข์บิดาและลุงไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เลขานุการ
ยุติเรื่องแล้ว
เรื่องที่ 10 นางวารุณี ศรีเฉลียว ขอความเป็นธรรมกรณีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรล่าช้า
ตัวแทน อ.คาชะอี
เสนอขอยุติเรื่องดังกล่าวแล้ว

ตัวแทน โยธาฯ
ตัวแทน ภ.จว.มห.
ตัวแทน อ.เมืองฯ

ตัวแทน ทม.มห.

ตัวแทน อ.ดอนตาล

ตัวแทน โยธาฯ

ตัวแทน อ.เมืองฯ
ตัวแทน ภ.จว.มห.

ตัวแทน ภ.จว.มห.

ตัวแทน อบจ.มห.

ตัวแทน อ.เมืองฯ

-5เรื่องที่ 11 ร้องขอความเป็นธรรมและตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถูกร้องประกอบกิจการส่วนตัวทาให้ผู้ร้องเสียหาย ได้เจราจาไกล่
เกลี่ยเพื่อชดใช้ค่าเสียเบื้องต้นแล้ว
เรื่องที่ 12 แจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายยาเสพติด
เรื่องนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
เรื่องที่ 13 นางหนูกาญจน์ หงษ์ ร้องทุกข์สรุปว่านางรัชนี ภูขามคม ซึ่งเป็นเหรัญญิก
บริหารกองทุนชุมชนศรีมุกดาหาร 1 ไม่โปร่งใส
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เรื่องที่ 14 ชาวบ้านชุมชนศรีมุกดาหาร 2 ร้องทุกข์ว่าปากทางเข้าซอยพึ่งตน มีสิ่งกีด
ขวางจากการก่อสร้างฟุตบาท เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญป้ายชื่อเข้าซอยมองไม่เห็ น
และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
เบื้องต้นได้เข้าดาเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีตั้งวางเครื่อ งซักผ้านั้นอยู่
ในระหว่างการตรวจสอบ ส่วนในกรณีที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะดาเนินการต่อไป
เรื่องที่ 15 นางโกศล เจริญศรี ร้องทุกข์ขอคัดค้านการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของ
บริษัททรูมูฟ
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเป็นทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
ทางบริษัททรูมูฟ ยินยอมที่จะทาการเคลื่อนย้ายเสาสัญญาณดังกล่าว แล้วจะเสนอเพื่อ
ขอยุติเรื่องให้จังหวัดทราบต่อไป
เรื่องที่ 16 นางอนุชศรา กาลจักร ร้องทุกข์หน่วยงานของรัฐได้ทาการก่อสร้างแนว
ป้องกันตลิ่งพัง
เรื่องนี้ทางสานักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารได้ทาการขอรับการสนับ
งบประมาณจากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว
เรื่องที่ 17 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนว่า อบต.บ้านโคกตาบลบ้านโคก อาเภอ
เมืองมุกดาหาร ได้มีการเปิดสอบพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถ) ผู้ร้องเกรงว่า
อาจจะมีการทุจริตในการสอบ
ตรวจเรื่องดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการสอบแต่อย่างใด และรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว
เรื่องที่ 18 นายไพรวัน คาผา ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เรื่องนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีมูลความจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบังคับบัญชาลงนาม
เพื่อขอยุติเรื่อง
เรื่องที่ 19 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่สังกัดสถานีตารวจภูธรนิคมคาสร้อยประมาณ 4 นาย
ตั้งด่านตรวจบริ เวณลงเนินของถนนทางหลวงชนบท ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านโนน
สะอาดและบ้านหนองแคน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย
เรื่องนี้ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบังคับบัญชาลงนามเพื่อขอยุติเรื่อง
เรื่องที่ 20 นายธีรพงษ์ อ่อนภู่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาหว้าและนายอ่อนสี บุทธิจักร กานัน
ตาบลนาสะเม็ง ร้องทุกข์ว่าถนนระหว่างบ้านนาหว้าหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และบ้านนาสะโน
หมู่ที่ 3 ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
แจ้งให้จังหวัดทราบว่าถนนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.มห. น่าจะอยู่
ในความรับผิดชอบของ อปท.
เรื่ อ งที่ 21 นายพั ล ลภ ดี ด วงพั น ธ์ ร้ อ งเรี ย นนายจ านงค์ รั ก พงษ์ บุ ก รุ ก ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์หนองแวง
ได้ล งพื้น ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ ว ปรากฏว่า เป็นการบุกรุกจริงแต่ดูเอกสารแล้ ว
ยังไม่ชัดเจน จะทาการตรวจสอบเรื่องเอกสารอีกทีแล้วก็จาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

-6เรื่องที่ 22 นายพรชัย นิลดา ขอให้ตรวจสอบโครงการทาปุ๋ยอินทรีย์ของตาบลนาสะเม็ง
ตัวแทน อ.ดอนตาล โครงการนี้ เ ป็ น โครงการ 9101 จากการเรี ย กคู่ ก รณี ม าชี้ แ จงรายละเอี ย ดแล้ ว
ให้ทาความเข้าใจกัน ให้หาข้อยุติให้ได้แล้วแจ้งอาเภอให้ทราบ
ตัวแทน สนง.เกษตรฯ ในส่วนนี้ทางเกษตรอาเภอเข้าใจปรึกษา เป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนในส่วนของรายละเอียด
และเร่งการดาเนินการตรวจสอบ
ประธาน
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เรื่ อ งที่ 23 มี ผู้ ใ ช้ ชื่ อ คุ ณ สุ น ทร อ้ า งว่ า มี ผู้ ใ หญ่ ส ามารถให้ เ ลขล็ อ คหรื อ หวยล็ อ ค
งวดประจาวันที่ 1 และ 16 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ถูกต้อง
และแม่นยาแต่สมาชิกจะต้องชาระค่าตอบแทน
เลขานุการ
เรื่องนี้เป็นการป้องปราม และแจ้งให้อาเภอให้ทาการตรวจสอบ
เรื่องที่ 24 ประชาชนชาวบ้านหว้านน้อย หมู่ที่ 2 ตาบลหว้านใหญ่ ร้องทุกข์ได้รับ
ความเดือดร้อนราคาญจากผู้เลี้ยงสุกรในหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดกลิ่นเหม็นเกินสมควร
และมีแมลงวันจานวนมาก
ตัวแทน อ.หว้านใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บ้านผู้ถูกร้องเรียนเลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ร่วมกับสุกร
ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจากน้าหมักชีวภาพ และเศษอาหารที่นามาเลี้ยง มีแมลงวันจานวน
มาก ขาดการจัดการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ทางอาเภอได้ให้คาแนะนา ปรับปรุง
แก่ผู้ประกอบการให้เป็นตามแนวทางและจะเข้าตรวจสอบทุก 15 วัน
มติที่ประชุม

- ขอให้หน่วยงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการโดยด่วน
สาหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องใดแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วหรือได้ข้อยุติแล้วให้รีบ
รายงานจังหวัด พร้อมเสนอความเห็นว่าควรยุติเรื่องไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร
ประธาน
เมื่อสอบถามผู้เข้าประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณ
และปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา : เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
( นายอภิวัฒน์ ธิคณ
ุ า)

เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

