รายงานการประชุม
ส่วนงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ผู้มาประชุม
1. นายนพดล ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / ประธาน
2. นายชาคริต ชุมจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
3. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ เชื้อกลาง แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสุดี พันธ์หมุด
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
5. นางวิจิตรา บุตรดีวงค์
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์ แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
7. นายสัญญา ด่านวันดี
แทน นายอาเภอคาชะอี
8. นายประหยัด คุณมี
แทน นายอาเภอนิคมคาสร้อย
9. นายปรีชา สอิ้งทอง
แทน นายอาเภอดอนตาล
10. นายธีระพัฒน์ บุญศิยานนท์ แทน นายอาเภอหว้านใหญ่
11. นายอภิวัฒน์ ทองดี
แทน นายอาเภอดงหลวง
12. พ.ต.ต.อุดร ชาวแขก
แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นางสมรัก ศรีคง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวสุกานดา ศรีพารา แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
15. นายอนน บุญกระสาน
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
16. นางสาวเพ็ญพิชชา มณีรัตน์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
17. นางสาวณัฐฐิญา โภคผล
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
18. นายธนโชติ วิริตชิวงศ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายสุภชาติ ราชิวงศ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
20. นายนิพนธ์ จันดารักษ์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
21. ร.ต.เกษมสัน พรหมพินิจ
แทน ผู้บังคับการกองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร
22. นายปัญจพงษ์ สมสาร์
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
23. นายธวัชชัย จันทร์ดาประดิษฐ์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
24. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญ
สถิติจังหวัดมุกดาหาร
25. นายองอาจ รังศรีศักดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
26. นายชัยพิมุข ทราธร
แทน นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการ
2. นายอาเภอหนองสูง
ติดราชการ
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายขันชัย สีนอร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
2. นายพร้อมพงศ์ มาพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเอกอุระ มีประเทศ
นิติกรชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
4. นายคมสัน ลายทอง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
/เริ่มประชุม…
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เริ่มประชุมเวลา

เวลา 13.35 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการเร่งรัด การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์
ให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวจังหวัดมุกดาหารจึงกาหนดประชุม ดังนี้
1.1 ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนละ 1 ครั้ง
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
1.2 ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ส่ ว นงานศู น ย์ ด ารงธรรมจัง หวั ดมุ ก ดาหาร ศูน ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ และหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุม
สาหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมของเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุม
ส่วนงานศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ
ครั้งที่ 1/2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2559
เลขานุการ
รายงานการประชุมส่วนงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มีจานวน 7 หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจความถูกต้อง
หากไม่มีการแก้ไข กรุณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 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 จ านวนเรื่ องทั้ งหมด 406 เรื่ อง ยุติ 398 เรื่อง อยู่ ระหว่า ง
ดาเนินการ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.03
4. ปี 2560 จานวนเรื่ อ งทั้ง หมด 156 เรื่ อง ยุ ติ 107 เรื่ อง อยู่ ระหว่ า ง
ดาเนินการ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.59
3.2 ผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560
1. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ภาพรวม) ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – 13 มีนาคม
2560 จ านวนทั้ งหมด 979 เรื่ อง ยุ ติ 922 เรื่ อ ง คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 94.18 อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.82

-32. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 – 13 มีนาคม 2560
แยกเป็นประเภทได้ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวนทั้งหมด 175 เรื่อง ยุติ 167 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 95.43 อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.57
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จานวนทั้งหมด 14 เรื่อง ยุติ 14 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
3) ด้านยาเสพติด ทั้งหมด 26 เรื่อง ยุติ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.46
อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.54
4) ด้า นจัด ระเบีย บสัง คม จานวนทั้ง หมด 40 เรื่อ ง ยุติ 40 เรื่อ ง
คิดเป็นร้อยละ 100.00
5) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนทั้งหมด 59 เรื่อง ยุติ 56 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 94.92 อยู่ระหว่างดาเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.08
6) ด้านเจ้าหน้าที่รัฐ จานวนทั้งหมด 292 เรื่อง ยุติ 276 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 94.52 อยู่ระหว่างดาเนินการ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.48
7) ด้านอื่นๆ จานวนทั้งหมด 373 เรื่อง ยุติ 346 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
92.76 อยู่ระหว่างดาเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.24
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาเดือนมีนาคม 2560
เรื่องที่ 1 ร้องทุกข์โรงงานแป้งมันสาปะหลังปล่อยน้าเสียลงสู่ที่นา
ผู้แทน อ.ดงหลวง
สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ข้อเรียกร้องหลักของผู้ร้องจะเน้น
ที่นาข้าวได้รับความเสียหายเมื่อปี 2558 เพราะชาวบ้านอยากได้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
จริงซึ่งที่ประชุมวันนั้นทางโรงงานจะนาเข้าเรื่องเข้าในการประชุมใหญ่ของทางโรงงาน
หลังจากนั้นทางโรงงานก็หนังสือว่าจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ผู้ร้อง เพราะยังยืนยันผล
การตรวจของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารว่าน้าอยู่ในเกณฑ์ดี
ประธาน
ให้ฝ่ายราชการไปทาความเข้าใจกับผู้ร้อง และฝาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
และ สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นัดหมายกับอาเภอดงหลวง ในการออกไป
ตรวจสอบแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ
เรื่องที่ 2 ขอความเป็นธรรมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้แทน สพป.มห.
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ศดธ.มห ทราบแล้ว
เรื่องที่ 3 ขอความเป็นธรรมในการสอบครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้แทน สถจ.มห
สนง.ท้องถิ่นฯ ได้รายงาน ศดธ.มห มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ทาง ศดธ.มห. ได้ให้ทางท้องถิ่น
ตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสรุปความคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว
จะรายงายให้ ศดธ.มห ทราบ
เรื่องที่ 4 ขอให้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคก
เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารแปลง
ผู้แทน สถจ.มห
สนง.ท้องถิ่นฯ เร่งรัดให้ อ.เมืองฯ ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้ทราบ
เรื่อง 5 ขอให้ตรวจสอบเนื่องจากบริษัทรับก่อสร้างทาลายทรัพย์สิน
ผู้แทน อ.ดอนตาล
อาเภอดอนตาลได้ทาหนังสือไปยัง สนง.ที่ดินฯ เพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
เพื่อพิสูจน์ที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะหรือที่ดินส่วนบุคคลหรือไม่ ดาเนินการประสาน
ท้องถิ่นฯ ให้รับผิดเรื่องค่าใช้จ่ายในการรังวังที่ดิน
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทฯ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ติดใจกรณี
การทาถนนของทางหลวงชนบทแล้ว

-4เรื่ องที่ 6 ขอให้ สพป.มห. ช าระค่ าสิ น ค้า ครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ปกรณ์พ่ ว ง
งบประมาณปี 2556 และปี 2557
ผู้แทน สพป.มห.
ได้ ป ระสานกั บ เจ้า หน้า ที่ พั ส ดุ ว่ า ได้ เ บิก จ่ า ยค่ า สิ นค้ า ดัง กล่ าวครบตามจ านวนแล้ ว
รอการรายงานเป็นเอกสารให้ ศดธ.มห. ทราบ
เรื่องที่ 7 ขอให้ตรวจสอบโครงการกลางวันโรงเรียนบ้านดงเย็น
ผู้แทน สพป.มห.
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
ประธาน
ให้ สพป.มห กาชับโรงเรียนทาความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการของซีพีอีกทาง
เรื่องที่ 8 ร้องเรียน อบต.บางทรายน้อยไม่ตรวจรับงานจ้าง ศพด.
ผู้แทน สถจ.มห
เรื่ องนี้ส านั กงานท้องถิ่นฯ ตั้ งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบและได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจงตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างให้ทาง สนง.โยธาฯ ปรับลดค่างานเพื่อให้ อบต.บางทรายน้อย
เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาต่อไป
เรื่องที่ 9 ร้องทุกข์ถนนบ้านโคกตะแบง-ป่าพะยอม เข้าบ้านท่าห้วยคา หมู่ที่ 7 ตาบลเหล่าหมี
ชารุดไม่ได้รับการพัฒนา
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทฯ ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลูกรังสลับกับถนนลาดยาง ตอนนี้ได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนา
ปี 60 เพิ่มเติม รออนุมัติดาเนินการ
เรื่องที่ 10 ขอให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4 ตาบลนาสะเม็ง
อาเภอดอนตาล
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทฯ ถนนเส้นดังกล่าวได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารดูแล
ประธาน
ฝากแขวงทางหลวงชนบทดูแลนาเข้าแผนการซ่อมแซมให้ประชาชนผู้เดือดร้อนด้วย
เรื่องที่ 11 ร้องทุกข์เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนราคาญจากกลิ่นยางพาราส่งกลิ่นเหม็น
ผู้แทน อ.คาชะอี
ได้ ล งไปตรวจสอบพื้น ที่ดั ง กล่ าวพบว่ า ส่ ง กลิ่ น เหม็ นจริง และได้ แ จ้ง ผู้ ประกอบการ
ให้รับทราบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เรื่องที่ 12 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินมรดก
ผู้แทน อ.นิคมคาสร้อย เรื่องนี้ทางอาเภอนิคมคาสร้อยได้ทาหนังสือแจ้งผู้ถูกร้องเข้ามาสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
ประนอมข้อพิพาททางเพ่งตามอานาจของอาเภอแล้ว ภายในสิ้นเดือนน่าจะได้ข้อยุติ
แล้วจะรายงานให้ทางจังหวัดทราบต่อไป
เรื่องที่ 13 ขอให้ตรวจสอบพฤติการณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทน สถ.จ.มห
ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ อบจ.มุกดาหาร ชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่ง อบจ.มุกดาหาร อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน
เรื่องที่ 14 ร้องเรียนพนักงานส่วนตาบลดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ
ผู้แทน สถ.จ.มห
เรื่องเกิดที่ อบต.บ้านบาก ได้แจ้งเร่งรัดให้อาเภอดอนตาลตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้แทน อ.ดอนตาล
อาเภอได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว
เรื่ อ งที่ 15 ประชาชนชุ ม ชนหลั ง วั ด ภู หิ น เรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อความช่ ว ยเหลื อ จั ด สรร
งบประมาณขยายเขตน้าประปา
ผู้แทน อ.เมืองฯ
ในกรณีนี้ อยู่ ในเขต ทต.นาสี นวน เบื้องต้นทาง ทต.นาสี นวน ช่ว ยเหลื อด้วยการทา
โครงการประปาหมู่บ้านแต่ไม่มีประชาชนบริจาคพื้นที่ให้ก่อนมีการร้องเรียน แต่ตอนหลังทาง
ทต.นาสีนวน ได้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคได้ไปวางท่อเมนประปาให้ประชาชนแล้ว

-5เรื่องที่ 16 ประชาชนหมู่บ้านสวนพรเพชรขอความช่วยเหลือกาจัดขยะ
ผู้แทน อ.เมืองฯ
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเมื่อก่อนมีการจ่ายค่าส่วนกลางครัวเรือนละ 30-40 บาท
ต่อมาจ่ายเพียง 3 – 4 ครัวเรือน จึงไม่มีใครเก็บมาขยะ หมู่บ้านนี้อยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลนาสีนวนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรรถเก็บขยะ
ประธาน
ฝากให้อาเภอดาเนินการจัดการแก้ไขปัญหาช่วยเทศบาลฯ ด้วยการเรียกเทศบาลฯ
ตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน เจ้าของโครงการ มาคุยทาความเข้าใจกันในเรื่องดังกล่าว
เรื่องที่ 17 ประชาชนขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในพื้นที่ตาบลคาอาฮวน
ผู้แทน อ.เมืองฯ
เรื่ องนี้ ได้รั บ แจ้ งตาบลคาอาฮวนแล้ ว ว่ าได้บรรจุเข้ าในแผน แต่ น่าจะใช้ระยะเวลา
ประมาณอีก 2 ปี เพราะเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางหลักในการสัญจรหลัก
เรื่องที่ 18 ร้องทุกข์ขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดมาก บริเวณหมู่ที่ 8 ตาบลคาอาฮวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้แทน ปค.จ.มห
ในเบื้องต้นในตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วปรากฏว่า มีบุคลคลตามรายชื่อ
ที่รับแจ้งจริง ขณะนี้พฤติการณ์อยู่ระหว่างการสืบสวนรายละเอียด
เรื่องที่ 19 ขอให้นาตัวนายรัฐศรัณย์ ศรีลาศักดิ์ (บุตรชาย) ไปบาบัดรักษาอาการติดยาเสพ
ติด
ผู้แทน ปค.จ.มห
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า บ้านหลังดังกล่าวปิดเหมือนไม่มีผู้อยู่อาศัย
เจ้าหน้าที่จะตามติดตามเรื่องนี้ต่อไป
เรื่องที่ 20 ขอให้ตรวจสอบปัญหามลพิษจากเตาเผาถ่าน
ผู้แทน อ.เมืองฯ
เรื่องนี้ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า อยู่ในเขตการรับผิดชอบของอาเภอเมืองมุกดาหาร
เป็นการเผาเฉพาะกิจและได้หยุดเผาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รายงานให้
จังหวัดทราบต่อไป
เรื่องที่ 21 ขอให้ตรวจสอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท
ผู้แทน อ.ดงหลวง
อาเภอดงหลวงได้ประสานไปยัง ธ.ก.ส.อาเภอดงหลวง และ สนง.เกษตรอาเภอดาหลวง
ดาเนินการการตรวจสอบข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร ถ้าข้อมูลถูกต้องตรงกันจะได้
ทาการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้องมีทั้งหมด 7 ราย ขณะนี้ทางอาเภอได้แจ้งให้ผู้น้อง
เรียนทราบแล้ว
เรื่องที่ 22 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหนองกระโซ่
ผู้แทน อ.นิคมคาสร้อย ทางอาเภอนิคมคาสร้อยได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง และก็ได้เชิญ
ผู้ร้องเรียนทั้งหมดมาให้ปากคาในทุกประเด็นแล้ว แต่เนื่องจากมีรายละเอียดของเรื่อง
ร้องเรียนมากมายขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้ผู้ถูกร้องเรียนเพื่อชี้แจงในเรื่องดังกล่าว
ประธาน
ให้รีบทาเรื่องแจ้งจังหวัดว่าเข้าสู่กระบวนการทางวินัยไปแล้ว
เรื่องที่ 23 ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี
บริหารงานไม่โปร่งใสและปลอมลายมือชื่อ
เลขานุการ
กรณีร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านบ้านด่านช้างอาเภอคาชะอีรายงานมาไม่ครบประเด็นและเสนอ
ยุติเรื่อง เนื่องจากกรณีนี้มีเอกสารชัดเจนในการปลอมแปลงลายมือชื่อจึงทาให้เรื่องนี้ น่าจะ
เข้าวินัยแต่ทางอาเภอไม่ได้รายงานว่ามีความผิดทางวินัยหรือไม่ จังหวัด จึงส่งเรื่องให้ที่
ทาการปกครองจั งหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องไปที่ตารวจภูธร
จังหวัดมุกดาหารเพื่อขอทราบข้อมูลของคดีว่าไปถึงไหนอย่างไร
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ได้ รั บเรื่ องดั งกล่ าวและและแจ้ งอ าเภอค าชะอี ให้ ด าเนิ นการทางหนั งสื อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยเพราะว่า ถึงแม้จะ
รายงานมาว่าเข้าสู่กระบวนการทางอาญา แต่จะเอาเหตุทางดาเนินคดีอาญามายุติเรื่อง
ของการดาเนินการทางวินัยไม่ได้ จึงให้ทางอาเภอคาชะอีทบทวนดาเนินการทางวินัยอีกที
ประธาน
ฝาก ปค.จ.มห. ให้รายงานยุติเรื่องมาที่ ศดธ.จ.มห. ให้เรื่องที่เหลืออยู่ในกระบวนการต่อไป
ไม่ให้เรื่องมาค้างที่เรา
เรื่องที่ 24 ขอให้เร่งรัดคดีความ
ผู้แทน ภ.จว.มห
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วและได้รายงานยุติเรื่องให้จังหวัดแล้ว
เรื่องที่ 25 ขอให้ ตรวจสอบการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาลตาบลนิคมคาสร้อย
ผู้แทน อ.นิคมคาสร้อย เรื่องนี้ผู้ร้องเรียนได้ร้องมา 2 ทาง ทาง ศดธ.มห และ ทาง ก.เทศบาลด้วย ในส่วนของ ก.เทศบาล
ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุอุทธรณ์ร้องทุกข์แล้วเพื่อนาเสนอ ก.เทศบาล พิจารณา
จึงได้ทาเรื่องยุติมาให้ ศดธ.มห แล้ว
เรื่องที่ 26 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากบิดาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน
ผู้แทน อ.ดอนตาล
อาเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ ว เมื่ออาทิตย์ที่ผ่ านมาได้เข้าตรวจสอบบ้าน
ดังกล่าวพบมารดาของผู้ร้องทราบว่าตอนนี้บิดาของผู้ร้องอยู่กรุงเทพฯ กับลูกสาวและ
จะกลับมาในช่วงปีใหม่ และให้คาแนะนากับมารดาผู้ร้องแล้ว
เรื่องที่ 27 ขอให้ตรวจสอบอาคารเนื่องจากก่อสร้างไม่เว้นระยะห่างจากกาแพงตามที่
กฎหมายกาหนด
ผู้แทน ทม.มห.
เบื้องต้นคณะผู้บริหารได้มอบหมายนายช่างฝ่ายโยธาออกตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริง
ตามที่ ร้ อง ทางนายช่ างฝ่ ายโยธาได้ พิ จารณาออกค าสั่ งทางปกครองตามมาตรา 40
ห้ามมิให้ใช้อาคารและคาสั่งรื้อถอน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผู้บริหารลงนามแล้วจะรายงานให้
จังหวัดทราบต่อไป
ประธาน
ถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องไปดาเนินการตามระเบียบกฎหมาย การก่อสร้าง
อาคารในเขตเทศบาล ให้ เทศบาลไปดาเนินการเรื่องนี้ให้ ได้ข้อยุติแล้ ว รายงานผลให้
จังหวัดทราบ
เรื่ องที่ 28 ขอให้ จั บกุ มบุ คคลลั กลอบจ าหน่ ายยาเสพติ ดภายในหมู่ ที่ 6 และ 12
ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้แทน ปค.จ.มห
ในเบื้องต้นในตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้วปรากฏว่า มีบุคลคลตามรายชื่อ
ที่รั บแจ้ งจริ ง และพฤติการณ์เสี่ ยงต่อการกระท าความผิ ด ขณะนี้อยู่ ระหว่ างการสืบสวน
เพิ่มเติม
ประธาน
เรื่ องล าดับที่ 18 และ 28 ให้ หน่วยงานรายงานยุติเรื่องเข้ามาว่าพื้นที่รับทราบแล้ ว
และอยู่ในการสอบสวนพฤติกรรมในการกระทาความผิด
เรื่ องที่ 29 ขอให้ ซ่ อมแซมถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บริ เวณซอยราชบุ ตรหรื อซอย
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้แทน ทม.มห.
เบื้องต้นได้ให้ช่างออกไปตรวจสอบการประมาณราคาวัสดุที่จะใช้ซ่อมแซมในเบื้องต้น
เรื่องที่ 30 ขอทราบความคืบหน้าและเร่งรัดคดีความ
ผู้แทน ภ.จว.มห
เรื่องนี้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวแล้ว และรายงานยุติเรื่องให้ ศดธ.มห. แล้ว
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เรื่องที่ 31 ขอความช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60
(โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 800 บาท)
เรื่ องนี้ ได้ประสานทางเกษตรอ าเภอทราบว่ าผู้ ร้ องลงทะเบี ยนล่ าช้ าเลยก าหนดเวลา
อาเภอจะรายงานให้จังหวัดพร้อมหลักฐานเอกสารรายงานต่อไป
- ขอให้หน่วยงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการโดยด่วน
สาหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องใดแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วหรือได้ข้อยุติแล้วให้รีบ
รายงานจังหวัด พร้อมเสนอความเห็นว่าควรยุติเรื่องไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร

ประธาน

เมื่อสอบถามผู้เข้าประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณ
และปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา : 15.30 น.

ลงชื่อ

อภิวัฒน์ ธิคุณา

ผู้จดรายงานการประชุม

( นายอภิวัฒน์ ธิคณ
ุ า)
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

