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จัดทำโดย 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 



คำนำ 
 
ด้วยปัจจุบันปัญหาการทจุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจที่จะป้องกัน

และปราบปรามมิให้มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นทิศทางในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจาเป็นต้องมีการปลูกจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรมและวินัยเพื่อให้เกิดองค์กรชุมชนและ
สังคมที่มีความรับผิดชอบโดยควรดำเนินการปลูกจิตสานึกแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการนาหลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยไปใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตเมื่อทุกคนมี
ค่านิยมที่ถูกต้องและรังเกียจผู้ที่กระทำทุจริตก็จะทำให้ผู้ที่กระทำทุจริตเกิดความละอายไม่สามารถอยู่ในสังคมได้          
อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลงได้อีกทางหนึ่ง 

 
 

       เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
       พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 

หลักการและเหตุผล 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็นภารกิจสำคัญของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความรู้การปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตเช่นการทุจริตทาให้เกิดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลคำ
อาฮวนเกิดความไม่ไว้วางใจกันไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อส่วนรวมแต่หันมาทำเพื่อตัวเองมากขึ้นซึ่งสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการทุจริตเกิดจากหลากหลายปัจจัยที่ต้องการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อไป 

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรียน  ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน   และ
ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะทำให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๑.เร่ืองทั่วไป 

การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื ่องร้องทุกข์ร้องเรียนในเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้นำแนวทางการ
ดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ      
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาใช้ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 

๑.๑ร้องเรียนข้าราชการ 
(๑) เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายโดย 

มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
(๒) ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ว่านั้นเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรกระทำการนอกเหนือ
อำนาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทำการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่
กำหนดไว้สาหรับการนั้นกระทำการไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

๑.๒ ร้องเรียนของประชาชน 
เป็นเรื ่องที ่ผู ้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้เทศบาลตำบลคำอาฮวน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
ที่ส่วนราชการอื่นขอให้เทศบาลตำบลคำอาฮวนดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่หรือสามารถประสานให้
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงดาเนินการต่อไปได้ 

๒. เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ การบ่งชี้เข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
๒.๒ การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน 
๒.๓ ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคาประกวดราคาทางเว็บไซต์ของจังหวัดและกรมบัญชีกลาง 
๒.๔ ไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคาประกวดราคาไปยังผู้มีอาชีพขายโดยตรง 
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สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๑. จากสถิติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล      
คำอาฮวนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการจัดซื้อจัดจ้างในปี                  

งบประมาณ ๒๕63 และ ได้ดำเนินการและตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 5 เรื่อง (จากศูนย์ดำรงธรรม ) 

๒. ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จำนวน 279  เรื่องดังนี้ 
- เรื่องถนนชำรุด     จำนวน  5 เรื่อง 
- เรื่องไฟฟ้าชำรุด    จำนวน  30 เรื่อง 
- เรื่องเกี่ยวกับน้ำอุปโภค-บริโภค    จำนวน  225 เรื่อง 
- เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้   จำนวน  3  เรื่อง 
- เรื่องความเสียหายเกิดจากพายุต่างๆ  จำนวน  5 เรื่อง 
- เรื่องไม่ได้รับความสะดวก/เดือดร้อนอ่ืนๆ   จำนวน  9 เรื่อง 
- เรื่องคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  โรงงาน      จำนวน  2 เรื่อง   

ผลการปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งให้

ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน ดังนี้ 
 - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ัวไป (ถนนชำรุด  ไฟฟ้าชำรุด เรื่องอ่ืน ๆ) จำนวน 95 เรื่อง   
 - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 4 เรื่อง  

สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ข้อร้องเรียนจากสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปีงบประมาณพ .ศ.๒๕63 พบว่ากรณีร้องเรียนกล่าวหา
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหาก
สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำอาฮวนได้รับร้องเรียนการทุจริตจะทำการวิเคราะห์ว่าการร้องเรียนนั้น
เกี่ยวกับหน่วยงานใด และจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการเพื่อยุติ
เรื่องแล้วแต่กรณี 

ปัญหาและอุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน 
เนื่องจากมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงขอเสนอปัญหาอุปสรรคของ         

การดำเนินการเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไปดังนี้ 
๑.บางหน่วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดได้โดยให้เหตุผล       

ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องลงตรวจสอบพื้นที่จริงต้องตั้งคณะสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ อย่างไรก็ดี
ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มีหนังสือและแจ้งผลการดำเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องทราบแล้ว 

๒.ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพ่ิมเติมจึงอาจเกินเวลา
ที่กำหนดได้ 
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ข้อเสนอแนะ /แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจน 
๒.กำหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน 
๓.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำตามขั้นตอนการบริการการต้อนรับ 
๔.จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการเพื่อประมวล

ปัญหาและนำมาปรับปรุงงานบริการ 
๕.สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการรับบริการ 
๖.ดำเนินการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน

ให้ปฏิบัติตนในการประกอบกิจการ/ทำงานการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่กฎหมายของรัฐได้
กำหนดไม่สร้างความเสียหายความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 
ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ 

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื ่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ชั้น 1  
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 

2. ทางโทรศัพท์ สายตรงปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน หมายเลข 091-864-6985 
3. โทรศัพท์ หมายเลข 042-640-042 หรือ 042-640-159 
4. ทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. ทางเว็บไซต์เทศบาล ชื่อ http://www.khamahuan.go.thทางเว็บบอร์ด 
6. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kham-a-huan@hotmail.com 
7. ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง  

 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลคำอาฮวน  
อำเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 
49000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.khamahuan.go.th/


 



-4- 
สรุปผลการดำเนินงาน 

 
ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลงวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
001 2216 ลว.3 ต.ค.62  ผญ.บ.หมู่ที่ 15 ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม 

คำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
 

002 2292 ลว.15 ต.ค. 62 นายรัสมี  สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 

 

003 2319 ลว.18 ต.ค. 62 ผญ.บ.หมู่ที่ 12 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย  
004 2320 ลว.21 ต.ค. 62 ผญ.บ.หมู่ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 
 

005 2321 ลว.21 ต.ค. 62 ผญ.บ.หมู่ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ตัดทอนไม้ในท่ีสาธารณะ กองช่างกำลังเข้าดำเนินการ  
006 2323 ลว.21 ต.ค. 62 นายวิโรจน์ ทองมาก ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 
 

007 2340 ลว.22 ต.ค. 62 น.ส.กนกวรรณ ทะนงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 

 

008 2350 ลว.24 ต.ค. 62 นางยุพิน ฝาระมี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 

 

009 2372 ลว.24 ต.ค. 62 นายวิโรจน์ ทองมาก ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 

 

010 2388 ลว.29 ต.ค. 62 ผญ.บ.หมู่ที่ 7 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านเสียใช้การไม่ได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย  
010 2483 ลว.8 พ.ย. 62 นายเอี่ยมนารายณ์ 

 ทองจันทร์ 
ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 
 

011 2499 ลว. 12 พ.ย. 62 นายโกวิท  ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลง
วันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

012 ลว. 20 พ.ย. 2562 นางลำปาง  ไชยายงค์ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย  
013 ลว. 22 พ.ย. 2562  นายดี  คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 
 

014 2064 ลว. 22 พ.ย. 
2562 

นางสาววิภาดา พรมไพสอน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 

  

015 2607 ลว. 25 พ.ย. 
2562  

น.ส.ศิริพรรณ พฤกษวรรณกุล ต้นไม้ล้ม/ท่อระบายน้ำตันน้ำไหลเข้าบ้าน กองช ่างดำเนินการตัดต ้นไม้และแก้ ไขท่อ
ระบายน้ำตามคำขอ 

 

016 2657 ลว 28 พ.ย. 
2562 

พระอาจารจะเด็จ ปญญาวชิโร ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ 
อปพร. 

งานป้องกันฯออกปฏิบัติงานตามคำร้องแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 256 

 

017 2658 ลว. 28 พ.ย. 
2562 

น.ส.พนิตา สุขเกษม ขอทำการซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ กองช่างออกออกสำรวจเพื่อเสนอซ่อมแซมแล้ว  

018 2660 ลว. 29 พ.ย. 
2562 

ผญ.บ.หมู่ที่ 5 ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม 
คำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562 

 

019 2661 ลว. 29 พ.ย. 
2562 

ผญ.บ.หมู่ที่ 5 ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำขันวัดภูมุกดา
วาส บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 

งานป้องกันฯออกปฏิบัติงานตามคำร้องแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 256 

 

020 2685 ลว. 2 ธ.ค.
2562 

นางศศิกาญ  โรซิน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธค.. 2562 

 

021 2661 ลว. 3 ธ.ค. 
2562 

น.ส.กนกวรรณ ติชาวัน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่  3 ธ.ค. 2562 

 

022 2708 ลว. 3 ธ.ค. 
2562 

นางอ้ัว  กรสามารถ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 5 จุด อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย เพื่อจัดหา
วัสดุซ่อมแซม 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลง
วันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

023 2712 ลว. 4 ธ.ค. 
2562 

นายสมคิด  พันทะ ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด 5 จุด อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหาย  

024 2721 ลว. 6 ธ.ค. 
2562 

ผญ.บ.หมู่ที่ 4 ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม 
คำร้องแล้ว เมื่อวันที่  4 ธ.ค. 2562 

  

025 2738 ลว. 9 ธ.ค. 
2562 

ผญ.บ.หมู่ที่ 7 ซ่อมหอกระจายข่าว งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม 
คำร้องแล้ว เมื่อวันที่  9 ธ.ค. 2562 

 

026 2753 ลว. 12 ธ.ค. 
2562 

ผญ.บ.หมู่ที่ 11 ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ท่ี 11  กองช่างออกสำรวจเพ่ือเสนอซ่อมแซมต่อไป  

027 2786 ลว. 18 ธ.ค. 
2562 

นางเปลี่ยน  ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 

 

028 2792 ลว. 18 ธ.ค. 
2562  

นายรัศมี  สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 

 

029 025 ลว. 3 ม.ค. 
2563 

นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 

 

030 035 ลว.6 ม.ค.
2563 

นาววันนา พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 

 

031 039 ลว. 7 ม.ค. 
2563 

นางปิยพร ชมศิริ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 

 

032 058 ลว. 8 ม.ค. 
2563 

นางบุญนาค ชุมนวล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลง
วันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

033 059 ลว. 8 ม.ค. 
2563 

นางสาวพรพิมล ยาวะโนภาส ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 

 

034 064 ลว. 9 ม.ค. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ดงมัน 
 

ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในวัด งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 

 

035 066 ลว. 10 ม.ค.
2563 

นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 

 

036 080 ลว. 10  ม.ค. 
2563 

นางสาวสุลักขณา จำใบรัตน์  ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 

 

037 082 ลว. 13  ม.ค. 
2563 

นายคำไหล่ ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 

 

038 084 ลว. 13 ม.ค. 
2563  

นายรัสมี สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 

 

039 138  ลว. 16 ม.ค. 
2563 

นายจันดี ชาธิพา โคมไฟฟ้าส่องทางชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตามคำ
ร้องแล้ว 

 

040 140 ลว. 17 ม.ค. 
2563 

นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 

 

041 147 ลว. 17 ม.ค.
2563 

นายบุญสาน สุวาเพ็ชร คำร้องขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 

ส่งเรื่องกลับไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ทำประชาคม
เพ่ือขอความเห็นชอบแล้ว 

 

042 148 ลว. 17 ม.ค. 
2563 

นายวิเศษ คำร้องขอคัดค้านการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 

ส่งเรื่องกลับไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ทำประชาคม
เพ่ือขอความเห็นชอบแล้ว 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ลง
วันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

043 159 ลว. 20 ม.ค. 
2563  

นางยุพิน ฝาระมี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 

 

044 191 ลว. 23 ม.ค. 
2563 

นางศศิกาญ โรซิน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 

 

045 211 ลว. 31 ม.ค. 
2563 

นายเปลี่ยน จำใบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564 

 

046 248 ลว. 31 ม.ค. 
2563 

นางสาววันวิสาน์ วงค์ศรีทา ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม        
คำร้องแล้ว 

 

047 249 ลว. 31 ม.ค. 
2563 

นางลำพันธ์ ผากา ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม     
คำร้องแล้ว 

 

048 ลว. 3 ก.พ. 2563 นายปิยะพร ชมศิริ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 

 

049 306 ลว. 6 ก.พ.
2563 

ผู้ใหญ่บ้านบ้านพรานอ้นหมู่ที่ 4 โคมไฟฟ้าส่องถนนรอบ งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม           
คำร้องแล้ว 

 

050 313 ลว. 7 ก.พ. 
2563 

นายก้อนทอง ทองชุม ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม      
คำร้องแล้ว 

 

051 ลว . 11 ก.พ. 2563  นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

052 ลว. 11 ก.พ. 2563 นายเปลี่ยน ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

053 ลว. 11 ก.พ. 2563 นายปิยะพร ชมศิริ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 
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เหตุ 

054 ลว. 11 ก.พ. 253 นายเปลี่ยน จำใบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

055 ลว. 11 ก.พ. 2563 นายอณิวัตน์ ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

056 ลว. 11 ก.พ. 2563 นายทา บรรจง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

057 ลว. 11 ก.พ. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 

 

058 ลว. 12 ก.พ. 2563 นางสาววันวิสาร์ วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 

 

059 ลว. 12 ก.พ. 2563 นายรัสมี สามสเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 

 

060 ลว. 13 ก.พ. 2563 นางสุพรัตรา กิ่งคำวงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 

 

061 356 ลว. 13 ก.พ. 
2563 

นายณรงค์ สุวรรณศรี ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม        
คำร้องแล้ว 

 

062 ลว. 14 ก.พ. 2563 นางศศิกาญ โรซิน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค    งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 

 

063 366 ลว. 17 ก.พ. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ขอขุดเจาะบ่อประปา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อขุดเจาะให้แล้ว  

064 367 ลว. 17 ก.พ. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ถนนลูกรังที่ชำรุดเป็นหลุม กองช่างออกสำรวจเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป  
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
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065 403 ลว. 18 ก.พ. 
2563 

ปกครองอำเภอ ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นทาง
สาธารณประโยชน์ 

ทต.คำอาฮวน ได้ดำเนินการออกสำรวจและ
สอบเขตร่วมกับเจ้าของที่ดิน เรียบร้อยแล้ว 

 

066 ลว. 24 ก.พ. 2563 นางรุ่งทิวา ใจตรง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 

 

067 ลว. 24 ก.พ. 2563 นายเอี่ยมนารายณ์ ทองจันทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 

 

068 ลว. 24 ก.พ. 2563 นายอรรถพล ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 

 

069 444 ลว. 25 ก.พ. 
2563  

ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 12 สายไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านขาด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 
ตามคำร้องแล้ว 

 

070 ลว. 25 ก.พ. 2563 นายไพโรจน์ ศิลาพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 

 

071 ลว. 2 ม.ีค. 2563 นายเปลี่ยน จำใบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 

 

072 ลว. 3 ม.ีค. 2563 นายวิเศษ ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 

 

073 4 มี.ค. 2563 นายตุลัน เทพสุริย์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค    งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 

 

074 4 มี.ค. 2563 นางสาวสุลักขณา จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 

 

075 5 มี.ค. 2563 นางสาววิลันดา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 
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 076 542 ลว. 5 มี.ค. 
2563 

นายทม เทพสุริย์ ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด (คำร้องทั่วไป) งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม        
คำร้องแล้ว 

 

077 9 มี.ค. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค     งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 

 

078 12 มี.ค. 2563 นายรัศมี สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 

 

079 12 มี.ค. 2563 นายเยี่ยงนารายณ์ ทองจันทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 

 

080 17 มี.ค. 2563 นางสาวกนกวรรณ ทะนงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 

 

081 18 มี.ค. 2563 นางแพ ไตรยสิงห์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 

 

082 18 มี.ค. 2563 นางสาวปรีดา รัตนวงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 

 

083 645 ลว. 19 มี.ค. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 รายงานไฟไหม้คอกวัว งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 

 

084 20 มี.ค. 2563 นายเปลี่ยน ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 

 

085 20 มี.ค. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 

 

086 20 มี.ค. 2563 นายตุลัน เทพสุริย์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 
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087 657 ลว. 20 มี.ค. 
63 

นายเทา ศรีวิชา ไฟส่องสว่างชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม      
คำร้องแล้ว 

 

088 661 ลว. 23 มี.ค. 
2563 

นางสาวณัฐสุดา ลาคำผุย ขอถนนถาวรในการใช้สัญจรได้สะดวกทุกฤดู กองช่างออกสำรวจเพื่อเสนอเข้าแผนพัฒนาฯ  

089 23 มี.ค. 2563 นางสาวนภาพร รัตนวงค ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 

 

090 24 มี.ค. 2563 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 

 

091 25 มี.ค. 2563 นายไทยรัฐ นิโรจน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 

 

092 960 ลว. 25 มี.ค. 
2563 

นายไพโรจน์ ราชิวงค์ ไฟดับทุกหลอด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม          
คำร้องแล้ว 

 

093 961 ลว. 25 มี.ค. 
2563 

นางลำปาง ไชยายงค์ ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม         
คำร้องแล้ว 

 

094 962 ลว. 25 มี.ค. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 พายุโซนร้อนพัดหลังคาบ้านเสียหาย งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 

 

095 25 มี.ค. 2563 นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 

 

096 25 มี.ค. 2563 นายวันเน ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 

 

097 27 มี.ค. 2563 นายวันเน ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

098 27 มี.ค. 2563 นายประสาท คนยืน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 

 

099 30 มี.ค. 2563 นายพงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 

 

100 30 มี.ค. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 

 

101 31 มี.ค. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 

 

102 31 มี.ค. 2563 นายวันเน ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 

 

103 1 เม.ย. 2563 นายวันเน ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 

 

104 2 เม.ย. 2563 นางสาวพรพิมล ยาวะโยภาส ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 

 

105 2 เม.ย. 2563 นางบุวไหล ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 

 

106 3 เม.ย. 2563 นายวันเน ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 

 

107 3 เม.ย. 2563 นางสาวจารุณี ตั้งรัตนไพศาล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 

 

108 7 เม.ย. 2563 นางสาวสรชา เมืองโคตร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

109 7 เม.ย. 2563 นายไทยรัฐ นิโรจน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 

 

110 7 เม.ย. 2563 นางสาวสุภาวรรณ มงคลสุพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 

 

111 8 เม.ย. 2563 นายธงชัย พาทุม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 

 

112 9 เม.ย. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค     งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 

 

113 10 เม.ย. 2563 นางสุกี ชัยยงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 

 

114 10 เม.ย. 2563 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 

 

115 13 เม.ย. 2563 นางบัวไหล ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 

 

116 13 เม.ย. 2563 นายวิโรจน์ ทองมาก ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 

 

117 13 เม.ย. 2563 นางคำมูล วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 

 

118 14 เม.ย. 2563 นายตุ่น ต้นโพธิ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 

 

119 14 เม.ย. 2563 นางศศิกาญ โรซิน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

120 14 เม.ย. 2563 นายเยี่ยงนารายณ์ ทองจันทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 

 

121 15 เม.ย. 2563 นางสาวพรทิวา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 

 

122 16 เม.ย. 2563 นางสายชล ธรรมจักร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 

 

123 20 เม.ย. 2563 นางสาวสุลักขณา จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 

 

124 21 เม.ย. 2563 นางกองจิตร ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 

 

125 21 เม.ย. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 

 

126 21 เม.ย. 2563 นายธงชัย พาทุม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 

 

127 22 เม.ย. 2563 นางสาวกนกวรรณ ทะนงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 

 

128 22 เม.ย. 2563 นายไทยรัฐ นิโรจน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 

 

129 23 เม.ย. 2563 นายจันทร์ ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 

 

130 23 เม.ย. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

131 ลว.24 เม.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างทาง งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม        
คำร้องแล้ว 

 

132 ลว.24 เม.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4 โคมไฟส่องถนนชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม       
คำร้องแล้ว 

 

133 27 เม.ย. 2563 นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 

 

134 941 27 เม.ย. 
2563 

นายสิงห์ โพธิบุตร ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม         
คำร้องแล้ว 

 

135 28 เม.ย. 63 นายทองมา พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 

 

136 28 เม.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในหมู่บ้านชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม      
คำร้องแล้ว 

 

137 29 เม.ย. 2563 นายตุ่น ต้นโพธิ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 

 

138 ลว. 30 เม.ย. 2563 นายไพโรจน์ ไชยพันธ์ ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม       
คำร้องแล้ว 

 

139 30 เม.ย. 2563 นายธงชัย พาทุม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 

 

140 1 พ.ค. 2563 นายพงษ์ภูมินทร์ วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 

 

141 1 พ.ค. 2563 นายบุญ พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

142 5 เม.ย. 2563 นายวิโรจน์ ทองมาก ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค  
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

 

143 5 เม.ย. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

 

144 5 เม.ย. 2563 นายรัศมี สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

 

145 5 เม.ย. 2563 นายวิเศษ ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

 

146 5 เม.ย. 2563 นางสุพี ชัยยงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

 

147 7 พ.ค. 2563 นางสาวจันจิรา ตราวิชัย ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 

 

148 8 พ.ค. 2563 นายสมคิด พันธะ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 

 

149 8 พ.ค. 2563 นางถวิล ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 

 

150 12 พ.ค. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 

 

151 12 พ.ค. 2563 นางเยี่ยงนารายณ์ ทองจันทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 

ลงวันที่ 
ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย

เหตุ 
152 12 พ.ค. 2563 นายต๋อย รัชอินทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 
 

153 12 พ.ค. 2563 นายวันเน ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 

 

154 ลว. 12 พ.ค. 2563 ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ ประชาชนร้องทุกข์ว่า น้ำประปาของหมู่บ้าน
นิคมสหกรณ์ (บ้านหนองแต้) หมู่ 11 ตำบลคำ
อาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มีปริมาณน้ำไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง 

1.เทศบาลออกตรวจสอบกับศูนย์ดำรงค์ธรรม 
จ.มุกดาหาร 
2.เทศบาลจัดทำโครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ิม 1 
บ่อภายใน 1 สัปดาห์ 
3.จะเชื่อมระบบประปาจากหมู่ 15 ไปยังหมู่ 
11 เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว 

 

155 1068 ลว. 13 พ.ค. 
2563 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่งถนน
ชำรุด 

งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม         
คำร้องแล้ว 

 

156 13 พ.ค. 2563 นายจันทร์ ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

 

157 13 พ.ค. 2563 นายเปี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

 

158 13 พ.ค. 2563 นายไทยรัฐ นิโรจน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

 

159 13 พ.ค. 2563 นายทองมา พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

 

160 13 พ.ค. 2563 นายสมัย ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย
เหตุ 

161 13 พ.ค. 2563 นายไพบูลย์ อินปาว ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

 

162 14 พ.ค. 2563 นางโศศิษฐา วาทโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 

 

163 14 พ.ค. 2563 นางหวินแก้ว ศิลาพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 

 

164 15 พ.ค. 2563 นางสาวณภัสภรณ์ สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

165 15 พ.ค. 2563 นางสาวทองยุ่น ขันแข็ง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

166 15 พ.ค. 2563 นางนวลกมล อมรสิน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

167 15 พ.ค. 2563 น.ส.สมพาน ไชยายงค์  ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

168 15 พ.ค. 2563 นายเปลี่ยน จำไบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค  
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

169 15 พ.ค. 2563 นางสาวอัมภา ดีดวงพันธ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

170 15 พ.ค. 2563 นายอรัญ สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 

 

171 18 พ.ค. 2563 นางโศศิษฐา วาทโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 

 



-20- 
 

ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

172 18 พ.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ  งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 

 

173 19 พ.ค. 2563 นายสุชีพ สุขเกษม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี11) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 

 

174 19 พ.ค. 2563 น.ส.สมพาน ไยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี11) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 

 

175 19 พ.ค. 2563 
 

ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี11) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 

 

176 19 พ.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม      
คำร้องแล้ว 

 

177 19 พ.ค. 2563 นายวันเน ไชยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี9) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 

 

178 20 พ.ค. 2563 นางภารดี สุวรรณศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี3) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 

 

179 22 พ.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 รายงานสถานการณ์ภัยแล้งบ้านหนองแต้   ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล  
180 29 พ.ค. 2563 ศูนย์ดำรงค์ธรรม ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า  เทศบาลตำบลตำอาฮวนแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเข้าตรวจสอบแล้ว 
 

181 2 มิ.ย. 2563 นางสุพัตรา กิ่งคำวงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

182 2 มิ.ย. 2563 นายธงชัย พาทุม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 

 

183 2 มิ.ย. 2563 นางบุรันตรี จันทรวิมล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 

 

184 4 มิ.ย. 2563 นายดี คำโยธา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 

 

185 8 มิ.ย. 2563 นายไทยรัฐ นิโรจน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 

 

186 9 มิ.ย. 2563 นายสมหวัง จันทร์อ่อน คำร้องทั่วไป (ขอรถกระเช้ายกท่อประปาหัก) เจ้าหน้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
187 10 มิ.ย. 2563 นายเปลี่ยน จำใบรัตน์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 
 

188 10 มิ.ย. 2563 สำนักงานจังหวัด ขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูก นายชาญวิทย์ 
สร้อยแก้ว ก่อกวนทำให้ได้รับความเดือดร้อน 

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมก่อนที่ทางเทศบาลจะ
เข้าไปดำเนินการ 

 

189 10 มิ.ย. 2563 ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด
มุกดาหาร 

ประชาชนร้องทุกข์ว่าน้ำประปาหมู่บ้านนิคม
สหกรณ์ (บ้านหนองแต้) หมู่ที่ 11 ตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมือง มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

อยู่ระหว่างขออนุมัติสภาเทศบาลขอโอน
งบประมาณเพ่ือขุดเจาะบ่อบาลดาลเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น 

 

190 10 มิ.ย. 2563 
นายต๋อย รัชอินทร์ 

ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

191 11 มิ.ย. 2563 
นายนริส ไชยยายงค์ 

ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

 

192 12 มิ.ย. 2563 
นายเบ้น ชาธิพา 

ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 

 

193 15 มิ.ย. 2563 นายรัศมี สามเสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 

 

194 17 มิ.ย. 2563 นายญาณวุฒิ ผากา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 

 

195 18 มิ.ย. 2563 นายไผ ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 

 

196 18 มิ.ย. 2563 นายอภิสิทธิ์ ไชยสุนันท์ ขอโคมไฟฟ้าติดเสาไฟถนน งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตาม 
คำร้องแล้ว 

 

197 18 มิ.ย. 2563 นางกาญจนา เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 

 

198 19 มิ.ย. 2563 นายอุทัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 

 

199 19 มิ.ย. 2563 นายบุญมี คนเพียร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 

 

200 19 มิ.ย. 2563 นายวิมล วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

201 19 มิ.ย. 2563 นางสาวศยามล วงษ์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563 

 

202 22 มิ.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 โคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้านชำรุด งานไฟฟ้า กองช่างฯ ออกแก้ไข แล้วเมื่อวันที่ 24 
มิ.ย. 2563 

 

203 22 มิ.ย. 2563 นางเป แลงศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

204 22 มิ.ย. 2563 น.ส.สมยศ ควานสามารถ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

205 22 มิ.ย. 2563 นางเวิน ผากา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

206 22 มิ.ย. 2563 นายศิรวิทย์ จันดาเสือ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

207 22 มิ.ย. 2563 นางสาวศยามล วงษ์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

208 22 มิ.ย. 2563 นายนาวี คนเพียร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

 

209 23 มิ.ย. 2563 นางเบียน พวงแก้ว ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 

 

210 23 มิ.ย. 2563 นายวิมล วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

211 23 มิ.ย. 2563 นายวันเน ไชยยายงค์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 

 

212 23 มิ.ย. 2563 นางทองเลข รูปเหมาะ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 

 

213 24 มิ.ย. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 

 

214 24 มิ.ย. 2563 นายเดชณรงค์ บุตทศ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 

 

215 24 มิ.ย. 2563 นายธงชัย พาทุม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 

 

216 25 มิ.ย. 2563 นายอุทัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

 

217 25 มิ.ย. 2563 นายภูมิสิทธิ์  วงศ์สุขธนดล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

 

218 25 มิ.ย. 2563 นายบุญเหลือ ผากา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

 

219 25 มิ.ย. 2563 นายเสมียน ผุยคำสิงห์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 

 

220 25 มิ.ย. 2563 นางสมหวัง นามประเทศ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

221 26 มิ.ย. 2563 นางสาวเล็ก พันธ์คูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 

 

222 26 มิ.ย. 2563 นางคำเนียน บุญแพง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 

 

223 26 มิ.ย. 2563 นางทุมมา คนเพียร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค    งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 

 

224 29 มิ.ย. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 

 

225 29 มิ.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ผู้ประสบอุทกภัย งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 

 

226 29 มิ.ย. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
วาตะภัย 

งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 

 

227 30 มิ.ย. 2563 นางสาวสยามล วงษ์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี15) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 

 

228 30 มิ.ย. 2563 ทองเลี่ยน กุลรักษ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี15) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 

 

229 30 มิ.ย. 2563 นายบุรี คนเพียร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี15) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

230 30 มิ.ย. 2563 ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ ประชาชนร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
จากกลิ่นเหม็นของฟาร์มสุกรบริเวณบ้านเหมืองบ่า 
ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง 

งานสาสุขฯออกตรวจปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์ม
สุกร เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 และรวบรวมผลการ
ตรวจส่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 

 

231 3 ก.ค. 2563 นางไสว พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค 2563 

 

232 8 ก.ค. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ค 2563 

 

233 8 ก.ค. 2563 นางเวิน ผากา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ค 2563 

 

234 8 ก.ค. 2563 นางสมยศ ควานสามารถ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ค 2563 

 

235 9 ก.ค. 2563 นางเป แปลงศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ค 2563 

 

236 9 ก.ค. 2563 นายอทุัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ค 2563 

 

237 10 ก.ค. 2563 นายสุวิท วิระนิติพงษ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ค 2563 

 

238 13 ก.ค. 2563 ผญบ.หมู่ที่ 12 เกิดความเสียหายและความช่วยเหลือ งานป้องกันได้ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
และขออนุมัติผู้บริหารใช้เงินสำรองเพ่ือจ่าย
ชดเชยค่าเสียหาย 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

239 13 ก.ค. 2563 นายทัด โรโห ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ค 2563 

 

240 13 ก.ค. 2563 นางเป แปลงศรี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ค 2563 

 

241 13 ก.ค. 2563 นายเสมยีน ผุยคำสิงห์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ค 2563 

 

242 14 ก.ค. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค 2563 

 

243 14 ก.ค. 2563 นางไสว พนัคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค 2563 

 

244 15 ก.ค. 2563 น.ส.เล็ก พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค 2563 

 

245 15 ก.ค. 2563 นายสุมคิด พันธะ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค 2563 

 

246 15 ก.ค. 2563 นางเมรี ศรีโพธิ์งาม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค 2563 

 

247 15 ก.ค. 2563 นางดอกล้ำ คนเพียร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ค 2563 

 

248 16 ก.ค. 2563 นางไสว พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

249 16 ก.ค. 2563 นายศักดา ชาธิพา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2563 

 

250 16 ก.ค. 2563 นายต่อย รัชอินทร์  ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2563 

 

251 16 ก.ค. 2563 นางเมรี ศรีโพธิ์งาม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 2
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค 2563 

 

252 17 ก.ค. 2563 นายอุทัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ค 2563 

 

253 20 ก.ค. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 

 

254 20 ก.ค. 2563 นางเล็ก พนคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 

 

255 20 ก.ค. 2563 นางไสว พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 

 

256 20 ก.ค. 2563 น.ส.เมรี ศรีโพธิงาม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 

 

257 20 ก.ค. 2563 นายศริวิทย์ จันดาเสือ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 

 

258 20 ก.ค. 2563 น.ส. สมยศ ควานสามารถ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

259 21 ก.ค. 2563 นายเสมียน ผุยคำสิงห์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2563 

 

260 21 ก.ค. 2563 นายศรัวิทย์ จันดาเสือ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2563 

 

261 21 ก.ค. 2563 นางศศิวิมล แสงเพ็ชร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2563 

 

262 22 ก.ค. 2563 นางสาวศยามล วงค์ศรีทา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ค 2563 

 

263 31 ก.ค. 63 นายเอนกพงษ์ ทองสองชั้น ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค 2563 

 

264 31 ก.ค. 2563 นางไหว พันธืคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค 2563 

 

265 31 ก.ค. 2563 นางสาวนิลุบล เกษหอม ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค 2563 

 

266 31 ก.ค. 2563 ร้านสุรศักดิ์เสาโรมัน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 31 ก.ค 2563 

 

267 1668 ลว. 5 ส.ค. 
2563 

สนง.จังหวัด ศูนย์ดำรงค์ธรรม ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างถนนลูกรัง ทต.คำอาฮวน ได้ออกสำรวจและตรวจสอบเขต
ร่วมกับเจ้าของที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าว 

 

268 5 ส.ค. 2563 นางไสว พันธุ์คูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค   งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค 2563 
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ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

269 10 ส.ค. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค (หมู่ท่ี15) งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2564 

 

270 17 ส.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 อุทกภัยถนนขาด กองช่างออกสำรวจความเสียหายแล้ว  
271 17 ส.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 รายงานราษฎรล้ำที่ทางสาธารณะประโยชน์ อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานท่ีดินจังหวัด  
272 25 ส.ค. 2563 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ขอร้องทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านโค้งสำราญ กองช่างออกสำรวจเพื่อขออนุมัติซ่อมแซม  
273 26 ส.ค. 2563 นางลินดา วะนา ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตามคำร้อง

แล้ว 
 

274 14 ก.ย. 2563 นายอุทัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย 2563 

 

275 14 ก.ย. 2563 นางไสว พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย 2563 

 

276 16 ก.ย. 2563 นายบุญมี เทพศรีหา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ย 2563 

 

277 21 ก.ย. 2563 นายสุริศ (ปั้มแก๊ส) ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย 2563 

 

278 21 ก.ย. 2563 กำนัน ตำบลคำอาอวน หมู่ 6 ไม้ล้มทับหลังคาหน้าบ้านกระเบื้องกระเบื้องแตก งานไฟฟ้าพร้อมงานป้องกันเข้าดำเนินการตามคำ
ร้องแล้ว 

 

279 22 ก.ย. 2563 นางไสว พันคูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.ย 2563 

 

 



-31- 
 

ลำดับที่ หนังสือรับเลขท่ี/ 
ลงวันที่ 

ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการดำเนินงาน หมาย 
เหตุ 

280 22 ก.ย. 2563 น.ส.สภุาพร ชาธิพา ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด งานไฟฟ้าออกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยตามคำร้อง
แล้ว 

 

281 25 ก.ย. 2563 นายสุริศ วีระนิติพงษ์  ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ย 2563 

 

282 28 ก.ย. 2563 นายอุทัย เจริญผล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย 2563 

 

283 28 ก.ย. 2563 นางไหว พนัธ์คูณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย 2563 

 

284 28 ก.ย. 2563 นายวีระ สุริศ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค  งานป้องกันฯออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
ตามคำร้องแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


