
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ผลการดําเนินการ

1 12-ต.ค.-60 2001/60 นายบุญเหลือ สีนามบุรี ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 17-ต.ค.-60

2 18-ต.ค.-60 2027/60 นายอัครพล เตตานัง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 25-ต.ค.-60

3 28-พ.ย.-60 2292/60 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 4-ธ.ค.-60

4 19-ธ.ค.-60 2404/60 นายบุญเหลือ สีนามบุรี ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 25-ธ.ค.-60

5 23-ม.ค.-61 123/61 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 26-ม.ค.-61

6 30-ม.ค.-61 178/61 นายสําราญ ภิรมจิตร ไฟฟ้าสาธารณะชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 5-ก.พ.-61

7 30-ม.ค.-61 179/61 นายบุญเหลือ สีนามบุรี ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 5-ก.พ.-61

8 30-ม.ค.-61 180/61 นายสุเวช ปัตวงษ์ ไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 6-ก.พ.-61

9 31-ม.ค.-61 ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอบัวลาย ออกเอกสารสิทธิรุกล้ําเข้า

มาในลําห้วย

สาธารณประโยชน์ (ห้วยค้อ

มอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดประสานที่ดินอําเภอบัวใหญ่

ในการขอรังวัดสอบเขต

ดําเนินการประสาน

ที่ดินอําเภอบัวใหญ่

เรียบร้อยแล้ว

หนังสือ อบต.เมืองพะไล ที่ นม 

94001/79 ลว.14 มี.ค.61

10 19-ก.พ.-61 298/61 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 23-ก.พ.-61

11 6-มี.ค.-61 408/61 น.ส.มัณฑนา หอมดวง ขอความช่วยเหลือไฟไหม้

กระท่อมนา

มอบหมายให้ งานป้องกันและกองช่างดําเนินการสํารวจและ

ตรวจสอบความเสียหาย

นําเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชน

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ต่อไป

หนังสือ อบต.เมืองพะไล       ที่

 นม 94001/100 ลว.26 

มี.ค.61 และเบิกจ่ายเงิน 27 

เม.ย.2561 จํานวน 2,000 

บาท

12 6-มี.ค.-61 409/61 นายสวัสดิ์ หอมดวง ขอความช่วยเหลือไฟไหม้

คอกวัว โรงเก็บฟางและ

เครื่องมือการเกษตร

มอบหมายให้ งานป้องกันและกองช่างดําเนินการสํารวจและ

ตรวจสอบความเสียหาย

นําเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชน

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ต่อไป

หนังสือ อบต.เมืองพะไล       ที่

 นม 94001/99 ลว.26 มี.ค.

61 และเบิกจ่ายเงิน 27 เม.ย.

2561 จํานวน 8,000 บาท

13 13-มี.ค.-61 439/61 นายทองสุข การปลูก ไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 16-มี.ค.-61

14 26-มี.ค.-61 544/61 นายอุดร แพงไธสง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 30-มี.ค.-61

1.เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปผลการดําเนินการ        วัน/เดือน/ปี แจ้ง          

 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/หน่วยงาน

ว/ด/ป ที่รับลําดับที่ เลขที่รับ

ทะเบียนคมุเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา



ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ผลการดําเนินการ

15 26-มี.ค.-61 548/61 นายศราวุฒิ วันณะปะโค เรื่องปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

ระบาดในชุมชน

มอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดและผู้ช่วย จพง.สาธารณสุข

ดําเนินการ

3-เม.ย.-61

16 2-เม.ย.-61 590/61 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 9-เม.ย.-61

17 10-เม.ย.-61 676/61 นายอุดร แพงไธสง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 17-เม.ย.-61

18 18-เม.ย.-61 729/61 นายถาวร ศรีซาแอน ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 24-เม.ย.-61

19 9-พ.ค.-61 878/61 นายสุทัศน์ ชุนไธสง คันคลองอีสานเขียว ม.2 

ขาด ทําให้น้ํากัดเซาะ

บริเวณที่นานางสาวละมัย 

แสงสุขสว่าง

มอบหมายให้กองช่างดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความ

เสียหายเพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือ

ตั้งงบประมาณในการ

ดําเนินการแก้ไข

ปัญหาและดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

หนังสือ อบต.เมืองพะไล ที่ นม 

94001/172 ลว.16 พ.ค.61

 และจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิ.ย.2561

 จํานวน 33,800 บาท

20 22-พ.ค.-61 974/61 นายอัครพล เตตานัง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 25-พ.ค.-61

21 4-มิ.ย.-61 1035/61 นายสุทัศน์ ชุนไธสง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ชํารุด

ใช้งานไม่ได้

มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 8-มิ.ย.-61

22 15-มิ.ย.-61 1105/61 อําเภอบัวลาย ไฟฟ้าสาธารณะหน้า

บ้านพักข้าราชการที่ว่าการ

มอบหมายให้กองช่างดําเนินการซ่อมแซม แก้ไขเรียบร้อย 20-มิ.ย.-61

23 18-มิ.ย.-61 1119/61 นางสาวกุสุมา วิเศษธร ไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 20-มิ.ย.-61

24 18-มิ.ย.-61 1120/61 นายสุเวช ปัตวงษ์ ไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 21-มิ.ย.-61

25 18-มิ.ย.-61 1121/61 นายมงคล มูลแก่น ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 21-มิ.ย.-61

26 26-มิ.ย.-61 1161/61 นายเวชสิทธิ์ เทพอินทร์ ไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 29-มิ.ย.-61

27 26-มิ.ย.-61 1162/61 นายบุญเหลือ สีนามบุรี ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 29-มิ.ย.-61

28 26-มิ.ย.-61 1163/61 นายมงคล มูลแก่น ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 29-มิ.ย.-61

29 26-มิ.ย.-61 1164/61 นายสุเวช ปัตวงษ์ ไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 29-มิ.ย.-61

30 17-ก.ค.-61 1318/61 นายสําราญ ภิรมจิตร ไฟฟ้าสาธารณะ  ม.4 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ แก้ไขเรียบร้อย 20-ก.ค.-61

31 18-ก.ค.-61 1/2561 นายสุทัศน์ ชุนไธสง ฝนตกลมพัดบ้านนางสมร 

ชมดี พังเสียหาย

มอบหมายให้ งานป้องกันและกองช่างดําเนินการสํารวจและ

ตรวจสอบ

นําเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการ

ช่วยเหลือประชาชน

หนังสือ อบต.เมืองพะไล ที่ นม 

94001/292,293 ลว.25

ก.ค.61 และจัดซื้อจัดจ้าง 20 

ก.ย.2561 จํานวน 50,000 

บาท

ลําดับที่ ว/ด/ป ที่รับ เลขที่รับ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปผลการดําเนินการ        วัน/เดือน/ปี แจ้ง          

 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/หน่วยงาน



ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ผลการดําเนินการ

32 16-ส.ค.-61 2/2561 นายศราวุฒิ วันณะปะโค เกิดน้ําท่วมขังและเกิดการ

เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 

บริเวณบ้านนางณัฐกุล เต

ตานัง ม.1

มอบหมายให้กองช่างดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ตั้งงบประมาณในการ

ดําเนินการแก้ไข

ปัญหาและดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

หนังสือ อบต.เมืองพะไล ที่ นม 

94001/307 ลว.21 ก.ค.61 

และจัดซื้อจัดจ้าง 31 ส.ค..

2561 จํานวน 52,400 บาท

33 15-ส.ค.-61 1610/2561 ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 21-ก.ค.-61

34 21-ส.ค.-61 1648/2561 นายศราวุฒิ วันณะปะโค ถนน คสล.ชํารุดเสียหาย

เป็นหลุมเป็นบ่อ

มอบหมายให้กองช่างดําเนินการตรวจสอบและสํารวจความ

เสียหาย

ตั้งงบประมาณในการ

ดําเนินการแก้ไข

ปัญหาและดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว

หนังสือ อบต.เมืองพะไล ที่ นม 

94001/310 ลว.24 ส.ค.61 

และจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.ย.

2561 จํานวนเงิน 27,300 

บาท

35 18-ก.ย.-61 1771/2561 นายอุดร แพงไธสง ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 21-ก.ย.-61

36 25-ก.ย.-61 1808/2561 นางสาวกุสุมา วิเศษธร ไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 28-ก.ย.-61

37 25-ก.ย.-61 1809/2561 นายถาวร ศรีซาแอน ไฟฟ้าสาธารณะ ม.6ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 28-ก.ย.-61

38 28-ก.ย.-61 1830/2561 นายสุเวช ปัตวงษ์ ไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 ชํารุด มอบหมายให้ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าดําเนินการสํารวจและ

ซ่อมแซม

แก้ไขเรียบร้อย 4-ต.ค.-61

       วัน/เดือน/ปี แจ้ง          

 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/หน่วยงาน

ลําดับที่ ว/ด/ป ที่รับ เลขที่รับ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปผลการดําเนินการ


