
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน       โทร. 0 4270 4966                                       

ท่ี     สน ๗9501 /- วันท่ี     2  ตุลาคม  2561             

เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ ในเรื่องการรองเรียน/รองทุกข เรื่องตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดสรุปผลการดําเนินงานและขอรายงานผลการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. เรื่องท่ัวไป 

- ไมมีเรื่องรองเรียนขาราชการ 

- มีเรื่องรองเรียนของประชาชน จํานวน 30 เรื่อง 

2. เรื่องจัดซ้ือจัดจาง 

- ไมมี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
 

(นายวิทยา  สุวรรณการ) 
นิติกรชํานาญการ 

 

 
 
-ความเห็นหัวหนาสํานักปลัด อบต. 

                                                               . 
                                                               . 

 
 

(นางสาวพุทธพร  โพธิ์ชาเนตร) 
หัวหนาสํานักปลัด 

 

-คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบล 

                                                               . 
                                                               . 

 
 

                 (นางสาวอนันท   อรัญปกษ) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 

 



 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 



 

คํานํา 

ดวยปจจุบันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องท่ีภาครัฐและเอกชนตางใหความสนใจท่ีจะ

ปองกันและปราบปรามมิใหมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน เนื่องจากสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทิศทาง

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตจําเปนตองมีการปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัยเพ่ือใหเกิด

องคกร ชุมชน และสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ โดยควรดําเนินการปลูกจิตสํานึกแกขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 

และประชาชนใหมีความรู ความเขาใจ ในการนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ไปใชในการปฏิบัติราชการ

และการดําเนินชีวิต เม่ือทุกคนมีคานิยมท่ีถูกตองและรังเกียจผูท่ีกระทําทุจริต ก็จะทาใหผูท่ีกระทําทุจริตเกิด

ความละอาย ไมสามารถอยูในสังคมได อันจะสงผลใหการทุจริตลดลงไดอีกทางหนึ่ง 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

                  ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียน รองทุกข 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หลักการและเหตุผล  
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตถือเปนภารกิจสําคัญขององคการบริหาร

สวนตําบล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหความรู  การปลูกจิตสํานึกใหขาราชการ  ลูกจางประจํา  และ

พนักงานจาง  ตระหนักถึงผลรายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริต  เชน การทุจริตทําใหเกิดความขัดแยงในหนวยงาน

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน เกิดความไมไววางใจ ไมรวมแรงรวมใจกันทําเพ่ือสวนรวม  แตหันมาทําเพ่ือ

ตัวเองมากข้ึน ซ่ึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดการทุจริตเกิดจากหลายปจจัยท่ีตองการหาทางปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตอยางจริงจังตอไป 

เรื่องการรองทุกข / รองเรียน 

1. เรื่องท่ัวไป 

การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องการรองทุกข รองเรียน ในระดับตําบลในการนําแนวทางการ

ดําเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีมาใช ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ 

1.1 รองเรียนขาราชการ 

(1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดรอน หรือเสียหายโดยมิ

อาจหลีกเลี่ยงได 

(2) ความเดือดรอน หรือความเสียหายท่ีวานั้น เนื่องมาจากเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลละเลย

ตอหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรกระทําการ

นอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัด หรือไมถูกตองตามกฎหมาย กระทําการไมถูกตองตามข้ันตอนหรือวิธีการอัน

เปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้น กระทําการไมสุจริต หรือโดยไมมีเหตุอันสมควร 

1.2 เรื่องรองเรียนของประชาชน 

เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิ

อาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และไดมารองเรียนหรือรองขอเพ่ือใหองคการบริหาร

สวนตําบลบานถอน แกไขปญหาความเดือดรอนหรือชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 

รวมถึงเรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีสวนราชการอ่ืนขอใหองคการบริหารสวน ตําบลบานถอน ดําเนินการแกไข

ปญหาตามอํานาจหนาท่ี หรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงดําเนินการเองตอไปได 
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2.เรื่องจัดซ้ือจัดจาง 

2.1 การบงชี้เขาลักษณะการแบงซ้ือแบงจาง 

2.2 การจัดซ้ือเกินราคามาตรฐาน 

2.3 ไมไดเผยแพรประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซตของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง 

2.4 ไมไดสงประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผูมีอาชีพขายโดยตรง 

สถิติเรื่องรองเรียน รองทุกข 

1. จากสถิติเรื่องรองเรียนท่ีผานมาไมปรากฏวามีการรองเรียนกลาวหาเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลบานถอน  เก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบแตอยางใดซ่ึงไมมีขอมูล

เก่ียวกับการดาเนินการและตอบสนองตอขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

2. ประชาชนไดแจงเรื่องรองเรียน รองทุกข จํานวน 30 เรื่อง ดังนี้ 

- เรื่องเก่ียวกับไฟฟาสาธารณะชํารุด จํานวน 25 เรื่อง 

- เรื่องถนนชํารุด จํานวน 3 เรื่อง 

- เรื่องซอมคันคูหนองน้ําสาธารณะ จํานวน 1 เรื่อง 

- ขยายทอประปา  จํานวน  1 เรื่อง 

3. เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ 25 61 ไมปรากฏวามีผูรองเรียนเรื่องการไมไดเผยแพร

ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซตของจังหวัด กรมบัญชีกลาง หรือไมไดจัดสงประกาศสอบราคา 

ประกวดราคา ไปยังผูมีอาชีพขายโดยตรง 

สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 

จากสถิติเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการปฏิบัติงานของสวน

ราชการในสังกัดองคการบริหารสวน ตําบลบานถอน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 พบวากรณีรองเรียน

กลาวหาพฤติกรรมเจาหนาท่ีไมพบวามีการรองเรียนเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวน ตําบลบานถอน แต

อยางใด อยางไรก็ตามหากสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน ตําบลบานถอน  ไดรับขอรองเรียนการทุจริต จะ

ทําการวิเคราะหวาการรองเรียนนั้นเก่ียวกับหนวยงานใด และจะทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวรายงานผล

ผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาสั่งการ เพ่ือยุติเรื่องแลวแตกรณี 

ปญหา อุปสรรคของการตอบสนองขอรองเรียน 

เนื่องจากไมปรากฏวามีการรองเรียนเจาหนาท่ีในสังกัดองคการบริหารสวน ตําบลบานถอน  จึงขอ

เสนอปญหา อุปสรรคของการดําเนินการเรื่องรองเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติครั้งตอไป ดังนี้ 

1. บางหนวยงานไมสามารถพิจารณาตอบสนองขอรองเรียนภายในเวลาท่ีกําหนดได โดยใหเหตุผล

วาตองใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริง ตองลงตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง ตองตั้งคณะสอบสวนขอเท็จจริง ฯลฯ แต

อยางไรก็ดี สวนรับเรื่องราวรองทุกขไดมีหนังสือแจงผลการดาเนินการเบื้องตนใหผูรองทราบแลว 

/2. ขอมูล... 
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2. ขอมูลท่ีไดรับจากผูรองเรียนไมครบถวนทําใหตองใชเวลาในการติดตอขอมูลเพ่ิมเติม จึงอาจเกิน

เวลาท่ีกําหนดได 

ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา 

1. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องรองเรียน ไวใหชัดเจน 

2. กําหนดแนวทางในการยุติเรื่องรองเรียนรองทุกขไวอยางชัดเจน 

3. จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําตามข้ันตอนการบริการ การตอนรับ 

4. จัดทําแบบรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความตองการของประชาชนผูมาใชบริการเพ่ือ

ประมวลปญหา และนํามาปรับปรุงบริการ 

5. สรางความสัมพันธกับประชาชนผูมาใชบริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการใชบริการ 
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สรุปผลการดําเนินการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับท่ี หนังสือรับวันท่ี ช่ือผูรองเรียน/รองทุกข ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1 คํารองท่ัวไป 

ลงวันท่ี 11 ต.ค. 2560 
นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

ชํารุด ม. 3 
มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

2 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 11 ต.ค. 2560 

นางจิรัชญา อุนอก ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 2 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

3 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2560 

นายถวัน  ดลดิลก ขอขยายทอประปาภายใน
หมูบาน ม.4 

ทาง อบต. จัดงบประมาณ
กอสรางเพ่ือทําการขยาย
แนวทอประปา  

ดําเนินการเสร็จแลว 

4 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 13 พ.ย. 2560 

นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

5 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 13 พ.ย. 2560 

นายมานิต  บรรณการกิจ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 6 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

6 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 

นายนรงค  แสนสาคร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 8 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

7 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 

นางจิรัชญา อุนอก ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 2 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

8 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2560 

นางพระยา  แปไทสงค ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 1 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

9 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 12 ธ.ค. 2560 

นายสมนึก  คมประเสริฐ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 5 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 
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สรุปผลการดําเนินการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับท่ี หนังสือรับวันท่ี ช่ือผูรองเรียน/รองทุกข ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
10 คํารองท่ัวไป 

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2560 
นายถาวร  ท้ิงชั่ว ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

ชํารุด ม. 7 
มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

11 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2561 

นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

12 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 29 ม.ค. 2561 

นายมานิต  บรรณการกิจ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 6 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

13 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 12 ก.พ. 2561 

นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

14 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 16 ก.พ. 2561 

นายแสงมณี กรมเกรียว ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 4 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

15 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 26 ก.พ. 2561 

นายนิยม  พรมอินทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 9 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

16 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 26 ก.พ. 2561 

นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

17 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 2561 

นางพระยา  แปไทสงค ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 1 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

18 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 2561 

นางพระยา  แปไทสงค ซอมคันคูหวยสันจอด ทาง อบต. จัดงบประมาณ
เพ่ือซอมแซมคันคูหวยสัน
จอด 

ดําเนินการเสร็จแลว 
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สรุปผลการดําเนินการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับท่ี หนังสือรับวันท่ี ช่ือผูรองเรียน/รองทุกข ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
19 คํารองท่ัวไป 

ลงวันท่ี 25 เม.ย. 2561 
นายมานิต  บรรณการกิจ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

ชํารุด ม. 6 
มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

20 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 2 พ.ค. 2561 

นายถาวร  ท้ิงชั่ว ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 7 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

21 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 9 พ.ค. 2561 

นายมานิต  บรรณการกิจ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 6 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

22 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 3 ก.ค. 2561 

นายสมศักดิ์  คําภิรักษ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

23 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2561 

นายสมนึก  คมประเสริฐ ถนนภายในหมูบานชํารุด ม. 5 ทาง อบต. จัดงบประมาณ
เพ่ือซอมแซมถนน 

ดําเนินการเสร็จแลว 

24 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 9 ส.ค. 2561 

นายถาวร  ท้ิงชั่ว ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 7 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

25 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 16 ส.ค. 2561 

นางรัตติญา  ชนะมินทร ถนน คสล. ภายในหมูบานชํารุด 
จํานวน 2 จุด ม. 6 

ทาง อบต. จัดงบประมาณ
เพ่ือซอมแซมถนน 

ดําเนินการเสร็จแลว 

26 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 16 ส.ค. 2561 

นายมานิต  บรรณการกิจ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 6 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

27 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 22 ส.ค. 2561 

นายสาคร  แสงด ี ถนนภายในหมูบานชํารุด ม. 1 ทาง อบต. จัดงบประมาณ
เพ่ือซอมแซมถนน 

ดําเนินการเสร็จแลว 
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สรุปผลการดําเนินการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ลําดับท่ี หนังสือรับวันท่ี ช่ือผูรองเรียน/รองทุกข ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
28 คํารองท่ัวไป 

ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2561 
นายสมนึก  คมประเสริฐ ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน

ชํารุด ม. 5 
มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

29 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 14 ก.ย. 2561 

นายไพรลี  พรรื่นเริง ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 9 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 

30 คํารองท่ัวไป 
ลงวันท่ี 14 ก.ย. 2561 

นางรัศมี  คําจันทร ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
ชํารุด ม. 3 

มอบหมายผูชวยชางไฟฟา
เขาดําเนินการซอมแซม 

ดําเนินการเสร็จแลว 
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