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สรุปรายงานเรื่องร้องทกุข์ประจำปีงบประมาณ 2562  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลดำเนินงาน 
1 4 ต.ค. 61 นายศุภชัย      สอนเตจา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
2 29 ต.ค. 61 นางต่อมแก้ว    แหวนเพชร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
3 2 พ.ย. 61 นายสมศักดิ์      ศรีอ้าย ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
4 9 พ.ย. 61 นายธนพล        ชื่นเมือง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
5 10 ธ.ค. 61 นายศรีวรรณ     พรหมาบุญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
6 2 ม.ค. 62 นายสุมิตร         พรหมปาลิต ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
7 7 ม.ค. 62 นางเยาวเรศ      มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
8 17 ม.ค. 62 นายพรศักดิ์      วังคีรี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
9 27 ม.ค. 62 นายเจริญ        ใจน่าน ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 3 ก.พ. 62 นางหลอด       ป้อตะมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
11 22 ก.พ. 62 นายสีมา         บุญมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
12 28 ก.พ. 62 นายสุขเกษม    วงศ์มอก ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
13 7 ม.ค. 62 นายวสันต์       อภิวงศ์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
14 15 ม.ค. 62 นายศรีมา       สุทา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
15 30 ม.ค. 62 นายศรีทร       อินจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
16 5 มี.ค. 62 นายสุกกร       ใจมูล ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
17 8 มี.ค. 62 นายธนภัทร     จันทร์ปิง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
18 25 มี.ค. 62 นางสาวพัชรี    ทาจี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
19 25 มี.ค. 62 นางศรีออน      ใจวงค์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
20 25 มี.ค. 62 นายศรีทร      อินจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลการดำเนินงาน 
21 25 มี.ค. 62 นางรจนา      อุดสาย ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
22 2 เม.ย. 62 นางสาวอรณิชา   ทะนันไชย ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
23 18 เม.ย. 62 นายพรศักดิ์       วังคีรี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
24 19 เม.ย. 62 นายศักดิ์         ฟองแก้ว ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
25 15 พ.ค. 62 นางเยาวเรศ     มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
27 30 พ.ค. 62 นายธนันชัย     ผาบสายยาน ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
28 30 พ.ค. 62 นายแก้ว        เทพเถา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
29 31 พ.ค. 62 นายศุภชัย      สอนเตจา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
30 7 มิ.ย. 62 นายสาย        ป้อต๊ะมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
31 7 มิ.ย. 62 นายอ้าย       หล้าปวงคำ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
32 7 มิ.ย. 62 นางสาวกรรณิการ์   พรมมาบุญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
33 12 มิ.ย. 62 นายบัญชา      สุทา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
34 17 มิ.ย. 62 นายคุมพล      มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
35 27 มิ.ย. 62 นางสาววิลันดา   จักร์ปา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
36 3 ก.ค. 62 นายบัญญัติ       พรมมาบุญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
37 4 ก.ค. 62 นายจันทร์คำ     ชื่นใจ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
38 8 ก.ค. 62 นายจันทร์คำ     ชื่นใจ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
39 8 ก.ค. 62 นายพรมมา     ปิงวงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
40 8 ก.ค. 62 นางบัวแก้ว     คำอินเหลา ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
41 8 ก.ค. 62 นายตา          บุญมา ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
42 8 ก.ค. 62 นายประเสริฐ     ใจซ้อน ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
43 8 ก.ค. 62 นายสุวัน        ปัญญากุล ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
44 8 ก.ค. 62 นายณัฐพล      กุณาเหล็ก ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลการดำเนินงาน 
45 10 ก.ค. 62 นายปันแก้ว      ใจแสน ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
46 10 ก.ค. 62 นางจรรยา       ใจคำ ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
47 10 ก.ค. 62 นางปนัดดา     ศรีบุญเรือง ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
48 10 ก.ค. 62 นายชุมพล       หล้าเมือง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
49 12 ก.ค. 62 นายกิติศักดิ์      บุญเทียบ ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
50 15 ก.ค. 62 นายบุญศรี       บุญทา ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
51 23 ก.ค. 62 นางสุคำ         ปุกแก้ว ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
52 23 ก.ค. 62 นายสุคำ      นันตา ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
53 24 ก.ค. 62 นางมาลัย          เจียงของ ขอความอนุเคราะห์น้ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
54 26 ก.ค. 62 นางสังวาล        มังกร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
55 5 ส.ค. 62 นางเยาวเรศ      มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
56 7 ส.ค. 62 นางขวัญดาว     ป้อตะมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
57 21 ส.ค. 62 นายมงคล    ปันแสน ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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สรุปรายงานเรื่องร้องเรยีนประจำปีงบประมาณ 2562  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องเรียน รายละเอียด ช่องทางร้องเรียนฯ ผลการดำเนินงาน 
1 สิงหาคม 2562 ผู้ไม่เปิดเผยชื่อ การลักลอบตัดต้มไม้สองข้างทางสายบ้านแม่วะ ม.3 ไปยัง       

บ้านสบแม่นาง ม.4 ต.สันดอนแก้ว จ.ลำปาง 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 ธันวาคม 2561 ผู้ไม่เปิดเผยชื่อ การรุกล้ำพ้ืนที่สาธารณวงแหวนตำบลสันดอนแก้ว ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ทะ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

 


