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รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์  

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลการดำเนินงาน 
1 23 ม.ค. 63 นางสาวกรรณิการ์   พรหมมาบุญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
2 23 ม.ค. 63 นางสาวกัลยา      แสนมูลเมือง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
3 27 ม.ค. 63 นางเยาวเรศ       มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
4 7 ก.พ.63 นายถาวร        ป้อตะมา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
5 11 ก.พ. 63 นายแก้วมา      ทองสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
6 14 ก.พ. 63  นางสาวกรองขวัญ    พระสุนทร ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
7 17 ก.พ. 63 นางศรีนวล       สวุรรณอุด ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
8 17 ก.พ. 63 นายเขม          เมืองมา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
9 20 ก.พ. 63 นางมาลี         ทองสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 

10 24 ก.พ. 63 นางสาวอินธิรา    แซ่แจ๋ว ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
11 24 ก.พ. 63 นายธนพล        ชื่นเมือง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 9 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
12 25 ก.พ. 63 นางภณิตา        สมแสวง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
13 25 ก.พ. 63 นายชุมพล       หล้าเมือง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
14 28 ก.พ. 63 นายหมื่น         หลวงพระบาง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
15 28 ก.พ. 63 นางทัศน์วรรณ    เทพเถา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
16 2 มี.ค. 63 นายคฑาวุธ       วงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
17 11 มี.ค.63 นางพิศมัย       ฟองแก้ว ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
18 10 มี.ค.63 นายอินสม       ใจแสน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
19 12 มี.ค. 63 นายลิด      อภิวงศ ์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลการดำเนินงาน 
20 12 มี.ค. 63 นางบัวตอง      ทองเตจา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 5 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
21 16 มี.ค. 63 นางสาวลักษมน   กองมี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
22 23 มี.ค. 63 นายศรีทวญ       ป้อต๊ะมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
23 23 มี.ค. 63 นางสาวกรรณิการ์   พรหมมาบุญ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
24 24 มี.ค. 63 นางสาวอนุชรา      ไชยวงศ์สาย ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
25 24 มี.ค. 63 นางจรรยา     ใจคำ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
26 24 มี.ค. 63 นางม้วน      แซ่ด่าน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
27 24 มี.ค. 63 นายจัน        ทองกุล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
28 24 มี.ค. 63 นางสาวเพชรรัตน์     ศรีจันทร์ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
29 26 มี.ค. 63 นายนิพนธ์       มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
30 26 มี.ค. 63 นางเยาวเรศ     มณีสาร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
31 28 มี.ค. 63 นายเพชร      ทองสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 1 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
32 2 เม.ย. 63 นายสุริโย      มโนเรือน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
33 2 เม.ย. 63 นางอารีย์       แซ่แต้ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
34 7 เม.ย. 63 นางบัวจันทร์   อินสุริยา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
35 8 เม.ย. 63 นางสาวลักษมน   กองมี ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
36 8 เม.ย. 63 นางปริชาติ      สุขสว่าง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
37 14 เม.ย. 63 นายวันใจ       ทิยานัน ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
38 16 เม.ย. 63 นายผ่าน      วงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
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ลำดับ วัน/เดือน/ปี ผู้ร้องทุกข์ รายละเอียด ช่องทางร้องทุกข์ฯ ผลการดำเนินงาน 
39 16 เม.ย. 63 นางรัดใจ        แก้วมูล ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
40 27 เม.ย. 63 นางสาวกนกพร   ทองสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
41 5 พ.ค. 63 นางสาวกัลยา   แสนมูลเมือง ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค/บริโภค หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
42 12 พ.ค. 63 นายศุภชัย      สอนเตจา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
43 13 พ.ค. 63 นายวุฒิไกร    ป้อต๊ะมา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
44 18 พ.ค. 63 นายศุภชัย     สอนเตจา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
45 20 พ.ค. 63 นายอุดมเกียรติ     อินสุริยา ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 
46 22 พ.ค. 63 นายจันทร์คำ     ชื่นใจ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน ดำเนินการงานแล้วเสร็จ 

 

• หมายเหตุ  

ยอดผู้มาใช้บริการเร่ืองร้องทกุข์ /ร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตลุาคม 62 – มีนาคม 62)  


