ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนมกราคม 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางสาวสมลักษ์ มหาสุคนธ์

ท่อระบายน้าอุดตัน

เลขรับที่ 001

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

6 มกราคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะด้าเนินการ
ลอกท่อระบายน้าต่อไป

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

6 มกราคม 2560 ได้นา้ รถบรรทุกน้าเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่

8 มกราคม 2560

นายสะอาด บุญมี

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 084-0787192
2

นางสาวพิศเพลิน จันทร์สว่าง ขอน้าอุปโภคบริโภค

ผู้เดือดร้อนแล้ว

เลขรับที่ 002

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 3

นายวิโรจ ภมร

ขอลงลูกรังถนนหมู่ที่ 5 เป็นหลุมบ่อ

เลขรับที่ 003

6 มกราคม 2560 ได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบริเวณถนนลูกรังสาย หมู่ 5

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ
นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 081-8537470
4

นายส้าเริง ทองมาก

ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

เลขรับที่ 004

11 มกราคม
2560

ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และด้าเนินการออก
หนังสือรับรองการขออนุญาตปลูกสร้าง
บ้านพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว

12 มกราคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

12 มกราคม
2560

ได้ ให้ ชา่ งสารวจพื ้นที่และจะทาการขุด
ลอกทางระบายน ้าเพื่อให้ นาไหลได้
สะดวก

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

โทรศัพท์ 085-1817794
5

นายวันชัย ศรีสวัสดิ์
เลขรับที่ 005
โทรศัพท์ -

ทางนา้ ท้าการเกษตรไหลไม่สะดวก

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

-2ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

6

นางด้ารง ศรีสวัสดิ์

ฝาท่อระบายนา้ ช้ารุด

เลขรับที่ 007

18 มกราคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะด้าเนินการ
ลอกท่อระบายน้าต่อไป

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

หน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
นายสนั่น อู๋เจริญ

โทรศัพท์ 087-0158991

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน)
เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

นายช่างโยธา

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายอิทธิพล วิชาแหลม

ขอใช้สถานที่

6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์
ในการจัดงาน

เลขรับที่ 008

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

6 กุมภาพันธ์
2560

นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

11 กุมภาพันธ์
2560

นายสะอาด บุญมี

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 2

นายพลฤษณ์ พูลศิลป์

ขออ่างวิดน้าเข้านา

7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 009

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 3

นายเฉลิม โมราวงษ์

ขออ่างวิดน้าเข้านา

7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 010

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 081-8537470
4

นายสมทบ เพ็ชรชง

ขอสร้างอ่างเก็บน้าเข้านา

9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 011

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 5

นางส้าราญ โสดา

ขอน้าเพื่อบริโภค

9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 012

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 061-5823386
6

นายสมทบ เพ็ชร์ชง
เลขรับที่ 013
โทรศัพท์ -

สร้างอ่างวิดน้าเพื่อท้าการเกษตร

10 กุมภาพันธ์
2560

ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

นายช่างโยธา

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

-2แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

7

นางบุญมา เริ่มสุข

ขอเปลี่ยนชื่อมาตรใช้น้าประปา

เลขรับที่ 014

20 กุมภาพันธ์
2560

ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่สารวจข้ อเท็จจริงและ
เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ น ้าให้ แล้ ว

22 กุมภาพันธ์
2560

22 กุมภาพันธ์
2560

ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่สารวจข้ อเท็จจริงและ
ยกเลิกการใช้ น ้า ใช้ ถงั ขยะ และการ
ประกอบกิจการร้ านค้ าให้ แล้ ว

24 กุมภาพันธ์
2560

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
นางสาวอุปสรา มุขดารา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ 099-7400972
8

นายสยาม แจ่มจ้ารัส
เลขรับที่ 015
โทรศัพท์ 098-2957168

9

นายธวัช แก้วโรจน์
เลขรับที่ 016
โทรศัพท์ -

10

นายสมศักดิ์ แก้วเลิศ
เลขรับที่ 017

ขอยกเลิกประกอบกิจการร้านค้า
ยกเลิกใช้ถังขยะ และยกเลิกใช้
น้าประปา
ซ่อมแซมท่อส่งน้า คสล. และดาด
คสล.เส้นปากคลองนานางสมหมาย
อยู่เลิศ ซ่อมแซม ดาด คสล. เส้นโคก
โพธิ์ บริเวณบ้านนายมนพ ระษารักษ์
ขออนุญาตใช้สถานที่
(อาคารเอนกประสงค์)

23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

23 กุมภาพันธ์
2560

ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์
ในการจัดงาน

นางสาวอุปสรา มุขดารา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

23 กุมภาพันธ์
2560

นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 089-1148302

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน)
เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 1 มีนาคม 2560

-2-

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนมีนาคม 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายส้ารวย อยู่ภู่

8 มีนาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอให้ด้าเนินการลอกรางระบายน้าที่ 8 มีนาคม 2560 ได้ด้าเนินการลอกท่อรางระบายน้าที่ตืน
ตืนเขิน
เขินพร้อมเทปูนทรายปรับระดับท้องราง
ระบายน้าให้น้าระบายได้แล้ว

28 มีนาคม
2560

นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน

ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า

เลขรับที่ 020
โทรศัพท์ 086-5337825
2

นายประสิทธิ์ เหล็กเพ็ชร
เลขรับที่ 021
โทรศัพท์ 085-9594280

3

นายจัตุรงค์ โภคี
เลขรับที่ 023

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

6 มีนาคม 2560 ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอท่าเรือให้มาด้าเนินการย้ายเสาไฟฟ้า
จนแล้วเสร็จ

นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

ขอซ่อมแซมท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก

17 มีนาคม
2560

ได้ ดาเนินการให้ ช่างสารวจพื ้นที่และจะ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อไป

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอขยายเมนประปา

20 มีนาคม
2560

ได้ ให้ ชา่ งสารวจพื ้นที่และจะพิจารณา
ดาเนินการต่อไป

31 มีนาคม
2560

นายชัยวัฒน์ คงอรุณ

ขอหนังสือรับรองพืนที่ท้ากินทางการ
เกษตรรายย่อย

21 มีนาคม
2560

ได้ ให้ ชา่ งสารวจพื ้นที่และออกหนังสือ
รับรองพื ้นที่ทากินทางการเกษตรรายย่อย
ให้ แล้ ว

22 มีนาคม
2560

นายสะอาด บุญมี

ขอใช้สถานที่อาคารเอนกประสงค์

21 มีนาคม
2560

ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์
ในการจัดงาน

21 มีนาคม
2560

นายสะอาด บุญมี

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-9182334
4

นายอภิรักษ์ ระษารักษ์
เลขรับที่ 024

คนงานทั่วไป

โทรศัพท์ 098-4247751
5

นางจันทร์ฉาย ระษารักษ์
เลขรับที่ 025
โทรศัพท์ 098-4046115

6

นางสาวโสรดา ดวงมณี
เลขรับที่ 027
โทรศัพท์ 092-6079934

ปลัด อบต.

ปลัด อบต.

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

-2แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

7

นางประกวด เอกเกิด

ขอสมาชิก อปพร.ดูแลงานวัด

เลขรับที่ 028
โทรศัพท์

24 มีนาคม 2560 ได้ ดาเนินการประสานชุด อปพร.ได้ 29 มีนาคม 2560
ทราบแล้ ว โดยตอบรับในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่รักษาความปลอดภัยให้
งานวัดบ้ านร่อม
(ลงชื่อ)

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

นายสะอาด บุญมี

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน)
เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 3 เมษายน 2560

ทราบ

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัด อบต.

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายมงคล มีกุล
เลขรับที่ 029
โทรศัพท์ 086-7512542

ขอสมาชิก อปพร.ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยงานวัดดอนกระสังข์

5 เมษายน 2560

ได้ ดาเนินการประสานชุด อปพร.ได้
ทราบแล้ ว โดยตอบรับในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่รักษาความปลอดภัยให้ งานวัด
บ้ านร่อม

(ลงชื่อ)

10 เมษายน
2560

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
นายสะอาด บุญมี

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน)
เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ปลัด อบต.
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ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางทองสุข จ้าปานาค

ขอใช้อาคารเอนกประสงค์

เลขรับที่ 033

8 พฤษภาคม 2560 ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์
ในการจัดงาน

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

8 พฤษภาคม
2560

นายสะอาด บุญมี
ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 081-8534649
2

นายพล แสงมั่ง
เลขรับที่ 034

ขอให้ท้าทางระบายนา้ เนื่องจากฝนตก
หนักน้าท่วมขัง

23 พฤษภาคม
2560

ได้แจ้งให้นายช่างโยธาส้ารวจพืนที่แล้ว
และจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอลงลูกรัง

25 พฤษภาคม
2560

ได้แจ้งให้นายช่างโยธาส้ารวจพืนที่แล้ว
และจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

31 พฤษภาคม
2560

ได้ให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนหลอดไฟที่ช้ารุด
เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แล้ว

1 มิถุนายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

โทรศัพท์ 084-6497630
3

นางส้ารวย เอกเกิด
เลขรับที่ 037
โทรศัพท์ 086-8009140

4

นายวิโรจน์ โมราวงษ์
เลขรับที่ 038

ไฟฟ้าสาธารณะช้ารุด

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-6034504

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 2 มิถุนายน 2560
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ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนมิถุนายน 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายศศิธร ชูน้อย

ขอความช่วยเหลือกอไผ่ทับบ้าน

5 มิถุนายน 2560 ได้ด้าเนินการน้ารถขุดแบ็กโฮขุดรือ
ต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับบ้านนายศศิธร
ชูน้อย หมูที่ 1แล้ว

16 มิถุนายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

นกรบกวนพามาเกาะต้นไม้เป็นจ้านวน
มากส่งเสียงรบกวนและมีกลิ่นเหม็น
จากมูลนกเป็นอันมาก

5 มิถุนายน 2560 ได้แจ้งให้สิ่งแวดล้อมจังหวัดมาฉีดยาพ่น

9 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

ขอให้ขุดลอกคูคลองเนื่องจากน้าไม่
สามารถระบายออกได้

5 มิถุนายน 2560 ได้แจ้งให้นายช่างโยธาส้ารวจพืนที่แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอลงลูกรังสายหนองขนิ่ม

6 มิถุนายน 2560 ได้แจ้งให้นายช่างโยธาส้ารวจพืนที่แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

26 มิถุนายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

เลขรับที่ 039
โทรศัพท์ 091-7014703
2

นายเชิด ระษารักษ์
เลขรับที่ 040
โทรศัพท์ -

3

นายงนงลักษณ์ สนหอม
เลขรับที่ 1108
โทรศัพท์ -

4

นาประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ
โทรศัพท์ 08-7792101
นางนงลักษณ์ สนหอม
เลขรับที่ 042
โทรศัพท์ 088-5413684

ก้าจัดนกแล้ว

และจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ
และจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยขณะนีอยู่ระหว่างด้าเนินการ

เลขรับที่ 041
5

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

ขอขุดลอกคูคลองส่งน้าการเกษตร

6 มิถุนายน 2560 ได้ด้าเนินการขุดลอกคูคลองระบายน้าที่
ตืนเขินบริเวณบ้านนายชะลอ เอกเกิด
หมู่ที่ 3

นายช่างโยธา

ปลัด อบต.

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

-2ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

6

นางทัศนีย์ มัณทรานนท์

น้าท่วมบ้านท่อระบายนา้ ตัน

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

19 มิถุนายน 2560 ได้อนุญาตให้ใช้อาคารเอนกประสงค์
ในการจัดงานแล้ว

19 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

19 มิถุนายน 2560 ได้ท้าหน้งสือแจ้งความเดือดร้อนของผู้ร้อง
ให้การไฟฟ้าแล้ว

20 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

19 มิถุนายน 2560 ได้ท้าหน้งสือแจ้งความเดือดร้อนของผู้ร้อง
ให้การไฟฟ้าแล้ว

20 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

ยังไม่ได้รบั ค่าเสียหายจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต

19 มิถุนายน 2560 ได้ท้าหน้งสือแจ้งความเดือดร้อนของผู้ร้อง
ให้การไฟฟ้าแล้ว

20 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

ขอใช้ห้องประชุม

26 มิถุนายน 2560 ได้ด้าเนินการอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมแล้ว

26 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

เลขรับที่ 044
โทรศัพท์ 035-340703
7

นางละเมียด ฉิมสง่า

ขอใช้อาคารเอนกประสงค์จัดงาน

เลขรับที่ 046

8 มิถุนายน 2560

ได้ด้าเนินการให้คนงานจ้างเหมาน้าขยะที่
อุดตันในท่อระบายนา้ ออกและระบายน้า
ได้แล้ว

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
นายช่างโยธา

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 080-3413628
8

นางส้ารวย กะมะรินทร์

รถการไฟฟ้าย่้านาเสียหาย

เลขรับที่ 047

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 099-8028237
9

นายประยงค์ แสงทอง

รถการไฟฟ้าย่้านาเสียหาย

เลขรับที่ 048

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 10

นายสวัสดิ์ ลิ่มจันทร์
เลขรับที่ 049

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 089-0812620
11

นางนารีรัตน์ โมราวงษ์
เลขรับที่ 050
โทรศัพท์ 081-3768185

ปลัด อบต.
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ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

12

นายขวัญนา ลิ่มจันทร์
เลขรับที่ 051

เดือดร้อนดินถมโรงงานพังลงมา
ในนาข้าว

27 มิถุนายน 2560 ได้แจ้งให้โรงงานติดกันน้ารถมาดันดินไม่ให้
ทลายลงนาข้าวแล้ว

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

3 กรกฎาคม
2560

นายชัยวัฒน์ คงอรุณ

29 มิถุนายน
2560

นายสะอาด บุญมี

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 082 -6354378
13

นายสุรศักดิ์ อ่อนละมูล
เลขรับที่ 052

ขอขยายเขตประปา

29 มิถุนายน 2560 ได้ด้าเนินการส้ารวจพืนที่และ
ด้าเนินการขยายเขตประปา

คนงานทั่วไป

โทรศัพท์ 089-5205940
14

นายสมพงษ์ พรหมณี
เลขรับที่ 053
โทรศัพท์ 081-3855404

ขอใบรับรองพืนที่ท้ากินทางการเกษตร 29 มิถุนายน 2560 ได้ด้าเนินการส้ารวจพืนที่และออก
ใบรับรองพืนที่ทา้ กินทางการเกษตรให้แล้ว

ปลัด อบต.
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(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายอภิรักษ์ ระษารักษ์
เลขรับที่ 054

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

ตัดต้นไม้หน้าร้านค้าอาจเกิด
อันตรายได้

3 กรกฎาคม 2560 ได้ให้จ้างเหมาออกไปตัดต้นไม้ที่รกรุงรัง
และเป็นอันตรายให้แล้ว

10 กรกฎาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอให้ปรับปรุงท่อถนนสายโพธิพ์ ระยา
ท่าเรือ

4 กรกฎาคม 2560 กองช่างได้มีหน้งสือถึงโครงการส่งนา้ และ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

ไม้ไผ่ทับสายไฟ

5 กรกฎาคม 2560 ได้แจ้งให้การไฟฟ้าท่าเรือด้าเนินการตัดกอ

7 กรกฎาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายสนั่น อู๋เจริญ

ใบรับรองสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ขอแล้ว

7 กรกฎาคม
2560

ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

1 สิงหาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 098-4247751
2

นายสม ลิ่มจันทร์
เลขรับที่ 1285

บ้ารุงรักษาเริงรางขอให้แก้ไขปัญหาท่อน้า
ลอดที่ฝังไว้สูงกว่าระดับน้าแล้ว
เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560

โทรศัพท์ 3

นางประจวบ มีมงคล

ไผ่ที่ขึนปิดบังสายไฟฟ้าแล้ว

เลขรับที่ 056

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 093-4750443
4

นางศิริเพ็ญ อินเนียม

ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง

7 กรกฎาคม 2560 ได้ให้ช่างโยธาส้ารวจพืนที่และออก

เลขรับที่ 057

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 087-0351674
5

นางประชุม แจ่มจ้ารัส
เลขรับที่ 058
โทรศัพท์ -

ขอฝาท่อระบายน้า

12 กรกฎาคม
2560

นายช่างโยธา

-2ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

6

นางมณี ปัญญาวงศ์

ขอยางมะตอย และถังขยะ

เลขรับที่ 060

19 กรกฎาคม
2560

ได้ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเบิกไปเรียบร้อยแล้ว

19 กรกฎาคม
2560

ได้ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเบิกไปเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

19 กรกฎาคม
2560

น.ส.อรพรรณ เข็มสุวรรณ์

19 กรกฎาคม
2560

น.ส.อรพรรณ เข็มสุวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 084-3108397
7

นางลัดดา รอดทุกข์
เลขรับที่ 061

ขอยางมะตอย

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 090 -1071351

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2560

-3-

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางบุญธรรม นาคค้า

ขอวางท่อระบายน้า

8 สิงหาคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 062

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

28 สิงหาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

16 สิงหาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-1424116
2

นายรัตน์พงศ์ คงรื่น

ขอให้ขุดทางระบายนา้

8 สิงหาคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 063

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 083 -7500888
3

นายพลกฤษณ์ พูลศิลป์

ขอลงลูกรังกลบหลุมบ่อ

บริเวณทางสาธารณะประโยชน์นานาย
อ้านวยเอกเกิดหมู่ที่ 6

เลขรับที่ 064
โทรศัพท์ 089-083550
4

นายขวัญนา ลิ่มจันทร์

8 สิงหาคม 2560 กองช่างได้ซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง

ขอซ่อมแซมท่อระบายนา้

11 สิงหาคม 2560 ซ่อมแซมท่อระบายนา้ ที่ชา้ รุดให้สามารถ
ระบายน้าเข้านาได้แล้ว

เลขรับที่ 065

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 082-6354378
5

นายชวน พุ่มพวง

ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง

15 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าทีไ่ ด้สา้ รวจพืนที่และออกใบรับรอง
สิ่งปลูกสร้างให้แล้ว

เลขรับที่ 066

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 098-8564988
6

นางสุภาพร ศาสตร์ศิริ
เลขรับที่ 067
โทรศัพท์ 089-2413700

ขอลงลูกรัง

18 สิงหาคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

นายช่างโยธา

-2ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

7

นางดาวสวรรค์ เอกเกิด

รับรองกรรมสิทธิ์และที่ตังหลักทรัพย์

21 สิงหาคม 2560 ได้ให้ช่างส้ารวจพืนที่และจะพิจารณา
ด้าเนินการต่อไป

เลขรับที่ 068

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

23 สิงหาคม
2560

นางสาวอุปสรา นาคิน

21 สิงหาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

31 สิงหาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

23 สิงหาคม
2560

นางสาวอุปสรา นาคิน

28 สิงหาคม
2560

นายสะอาด บุญมี

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 065-6839056
8

นายไกรเทพย์ ธัญญโพธิ์ทอง ขอยกเลิกใช้มาตรน้า

21 สิงหาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บส้ารวจและยกเลิก
มาตรน้าให้ท่านแล้ว

เลขรับที่ 069

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

โทรศัพท์ 086 -7936514
9

นางสาวเพ็ญนภา สนโสภณ

ขอให้รับรองสิ่งปลูกสร้าง

21 สิงหาคม 2560 ได้ออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้างให้แล้ว

เลขรับที่ 070

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-3471014
10

นางสาวส้ารวย บุญชาญ

ขอให้ซ่อมแซมล้าโพง

23 สิงหาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าทีไ่ ฟฟ้าซ่อมแซมล้าโพงให้
ท่านแล้ว

เลขรับที่ 071

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 094-3391945
11

นางชนาภา ศรีสวัสดิ์

ขอเปลี่ยนชื่อมาตรนา้ ประปา

23 สิงหาคม 2560 ได้ด้าเนินการเปลี่ยนชื่อเจ้าของมาตร
น้าประปาให้แล้ว

เลขรับที่ 072

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

โทรศัพท์ 091-8569694
12

นางกุลธิดา ถาพรพันธ์

ขอใช้สถานที่

28 สิงหาคม 2560 ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่เรียบร้อยแล้ว

เลขรับที่ 073

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 095-7820081
13

นางมารี พุทธรักษา
เลขรับที่ 074

ดินจากโรงานพังทลายลงนาข้าว
เสียหาย
โทรศัพท์ 095-4968850

29 สิงหาคม 2560 ได้แจ้งติดต่อทางโรงงานเข้าแก้ไขน้ารถมา
ดันดินทีพ่ ังทลายให้แล้ว

นายช่างโยธา

-3-

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด วันที่ 1 กันยายน 2560

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนกันยายน 2560

ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางเจริญกิจ มุขแจ้ง

ขอยืมสถานที่อาคารอเนกประสงค์

11 กันยายน 2560 ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่เรียบร้อยแล้ว

เลขรับที่ 076

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

11 กันยายน
2560

นายสะอาด บุญมี
ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 083-8208568
2

นายระเบียบ เอกเกิด
เลขรับที่ 077

ถนนลูกรังสายหลังโรงงานท้าแก้ว
ช้ารุดเสียหาย

12 กันยายน 2560 ได้ด้าเนินการให้ช่างส้ารวจพืนที่และ
ด้าเนินการซ่อมแซม

22 กันยายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

ขอลูกรังลงซ่อมแซมถนน

20 กันยายน 2560 ได้ด้าเนินการให้ช่างส้ารวจพืนที่และ
ด้าเนินการซ่อมแซม

22 กันยายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

25 กันยายน
2560

นายสะอาด บุญมี

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 081 -9478591
3

นายหาญยุทธ แจ่มจ้ารัส
เลขรับที่ 079

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 061 -5065680
4

นายระเบียบ เอกเกิด
เลขรับที่ 080

ขอให้ซ่อมถนนซึ่งถูกน้าขังและช้ารุด 22 กันยายน 2560 ได้ด้าเนินการให้ช่างส้ารวจพืนที่และ
การเดินทางไม่สะดวก
ด้าเนินการซ่อมแซม

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 081 -9478591
5

นางส้าเภา กะมะรินทร์
เลขรับที่ 081
โทรศัพท์ 083 -1559836

ขอใช้สถานที่ห้องประชุม

25 กันยายน 2560 ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการประชุม
แล้ว

ปลัด อบต.

ที่

6

ชื่อ-สกุล

นายจ้าลอง คงรื่น

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ขอใบรับรองประกอบกิจการไก่ไข่

เลขรับที่ 082

-2แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

26 กันยายน 2560 ได้ด้าเนินการออกใบรับรองการเลียง
ไก่ไข่ให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

5 ตุลาคม 2560

นายสนั่น อู๋เจริญ
นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 086-7571505
7

นายทับทิม เอกเกิด
เลขรับที่ 083

ขอให้ประชาสัมพันธ์ลูกกุญแจ
มอเตอร์ไซด์หาย

27 กันยายน 2560 ได้อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์แล้ว

27 กันยายน
2560

นายสะอาด บุญมี

โทรศัพท์ 092-8133303

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ปลัด อบต.

-3-

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางละดาลัด ขันทอง

ไฟทางดับ

เลขรับที่ 085

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

24 ตุลาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ท่านแล้ว

27 ตุลาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

27 ตุลาคม 2560 ได้ด้าเนินการแจ้งการไฟฟ้าท่าเรือเข้า

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-5380676
2

นายพล แสงมั่ง

ขอให้ช่วยตัดต้นไม้ที่ติดสายไฟ

ด้าเนินการแก้ไข

เลขรับที่ 086

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 084 -6497630

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเมื่อวันที่

การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นายสมชาย พันธ์เกษม

ซ่อมแซมไฟฟ้า

เลขรับที่ 089

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

22 พฤศจิกายน
2560

ได้ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ท่านแล้ว

27 พฤศจิกายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

22 พฤศจิกายน
2560

ได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ส้ารวจและ
ยกเลิกขายก๋วยเตี๋ยวให้ท่านแล้ว

24 พฤศจิกายน
2560

นางสาวอุปสรา นาคิน

22 พฤศจิกายน
2560

ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่แล้ว

22 พฤศจิกายน
2560

นายสะอาด บุญมี

29 พฤศจิกายน
2560

เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้ด้าเนินการเปลี่ยนชื่อ
ผู้ใช้นา้ ให้ท่านแล้ว

29 พฤศจิกายน
2560

นางสาวอุปสรา นาคิน

29 พฤศจิกายน
2560

ได้ออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้างให้แล้ว

30 พฤศจิกายน
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 086-1276084
2

นางสาวมะลิวรรณ ธ้ารงวงษ์ ขอยกเลิกขายก๋วยเตี๋ยว
และอาหารตามสั่ง
เลขรับที่ 090

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

โทรศัพท์
3

นายสมัคร มีชอบ

ขอใช้สถานที่

เลขรับที่ 091

ปลัด อบต.

โทรศัพท์ 086 -7547358
4

นายสุชารีย์ พุ่มพวง

ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้าประปา

เลขรับที่ 092

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

โทรศัพท์ 063 -8055903
5

นายสุชารีย์ พุ่มพวง

ขอเอกสารรับรองสิทธิ์เจ้าของบ้าน

เลขรับที่ 093

โทรศัพท์ 063 -8055903

นายช่างโยธา
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(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ที่

ชื่อ-สกุล

ทะเบียนระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ มาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก้ไข อย่างเป็นรูปธรรม
ประจาปี พ.ศ. 2560 เดือนธันวาคม 2560
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งเมื่อวันที่
การแก้ไขปัญหา

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1

นางบุญชู เทียนชุบ

ขอหนังสือรับรองไม่มีไฟฟ้าใช้

4 ธันวาคม 2560 ได้ออกใบรับรองสิ่งปลูกสร้างให้แล้ว

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

4 ธันวาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

8 ธันวาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าท้าการซ่อมแซม
ไฟฟ้าให้แล้ว

12 ธันวาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

8 ธันวาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าท้าการซ่อมแซม
ไฟฟ้าให้แล้ว

12 ธันวาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

13 ธันวาคม 2560 ได้ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเบิกถังขยะให้เรียบร้อย

13 ธันวาคม
2560

น.ส.อรพรรณ เข็มสุวรรณ์

21 ธันวาคม
2560

นายสนั่น อู๋เจริญ

21 ธันวาคม
2560

นายสะอาด บุญมี

เลขรับที่ 094

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 081-5719137
2

นายวิโรจน์ โมราวงษ์

หลอดไฟทางสาธารณะไม่ติด

เลขรับที่ 095

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-6034504
3

นายวิโรจน์ โมราวงษ์

หลอดไฟทางสาธารณะไม่ติด

เลขรับที่ 096

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 089-6034504
4

นายวิโรจน์ โมราวงษ์

เบิกถังขยะ

แล้ว

เลขรับที่ 097

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 089 -6034504
5

นายมงคล มีกุล

เสียงตามสายไม่ดัง

19 ธันวาคม 2560 ได้ด้าเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายให้
ใช้งานได้แล้ว

เลขรับที่ 098

นายช่างโยธา

โทรศัพท์ 086 -7512542
6

นายอดิศักดิ์ ระษารักษ์
เลขรับที่ 099
โทรศัพท์ 098 -4847751

ขอใบรับรองความประพฤติ

21 ธันวาคม 2560 ได้จัดท้าใบรับรองความประพฤติสมาชิก
อบต.ให้แล้ว

ปลัด อบต.
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(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ

ทราบ
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเ พ็ญ)
หัวหน้าสานักปลัด

ทราบ
(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ทราบ
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

