
 
 
 
 
 

ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
ประจําปี๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําปี ๒๕๖๒ 
 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๑ ๙๘ ๑๔ม.ค.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอความอนุเคราะห์ อบต.มะเกลือเก่าตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ (ที่ป่าช้า) ม. 8 ต.มะเกลือเก่า 

แจ้งกองช่างและรองวินัย
ตรวจสอบ 

   
 

     

๒ ๑๕๑ ๑๖ม.ค.๖๒ นางทองคํา  คําเพาะ 
เลขที่ ๒๘๙ ม.๑ 

ขอสนับสนุนยางมะตอย แจ้งกองช่าง         

๓ ๑๕๓ ๑ม.ค.๖๒ นางร่วมจิตร  ยุบลเมฆ 
เลขที่ ๑๔๘ ม.๑ 

ของมะตอย แจ้งกองช่าง         

๔ ๑๖๐ ๑๗ม.ค.๖๒ นายจรัส  มาสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑ 

ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณดับ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๖ ๑๙๓ ๒๒ม.ค.๖๒ นายสงคราม เทพทัศน์ 
ผญ.ม.๑๔ 

ขอความอนุเคราะห์ในการของบประมาณเป่าล้างบอ่บาดาล แจ้งงานป้องกันฯ สป. 
และกองช่างทราบ 

        

๗ ๒๒๔ ๒๓ม.ค.๖๒ นายจรัส  มาสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑ 

ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอย แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๘ ๒๒๓ ๒๓ม.ค.๖๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
ส.อบต.ม.๑๖ 

ขอสนับสนุนอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๙ ๒๓๒ ๒๔ม.ค.๖๒ นางประทินทิพย์วิริฯ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๑๘  
  - คุ้มหลังร้านพิราบ 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๐ ๓๖๐ ๑๒ก.พ.๖๒ นายอภิสิทธิ์ โปร่งสูงเนิน 
เลขที่ ๔๒๐ ม.๑๘ 

ร้องเรียนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
   - หน้าบ้านนายพินิจ/นายอรัญ  โปร่งสูงเนิน  

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๑ ๓๙๔ ๑๓ ก.พ.๖๒ นางสุนารี  สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๑๘ 
๑. บริเวณร้านปะยาง  
๒. บริเวณซอยบ้านนางขวัญใจ นาคหมื่นไว 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๒ ๔๐๙ ๑๕ ก.พ.๖๒ นายสุขสนาน รอบคอบ 
ส.อบต.ม.๔ 

ขอความอนุเคราะห์ย้ายไฟส่องสว่าง 
(ย้ายจากจุดเดิม  ไปบ้านยายทองเถื่อน) 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๓ ๔๔๑ ๒๐ ก.พ.๖๒ น.ส.วรรณดา ทองบุญ
เจริญเลขที่ ๗๐ ม.๑๙ 

ขอเบิกอุปกรณ์ซ่อมประปา แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๓ ๕๐๗ ๒๖ ก.พ.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ติดตาม) แจ้งกองช่างดาํเนินการ         



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ประจําปี  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๑๔ ๕๐๘ ๒๖ ก.พ.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอให้รถกระเช้าช่วยตัดต้นไม้ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๕ ๕๑๕ ๒๖ ก.พ.๖๒ นายสุรศักดิ์ จตุเทน 
ประธาน อสม.ม.๒ 

ขอให้ซ่อมไฟทางสาธารณะ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๖ ๑๑๔๔ ๘ พ.ค. ๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ขอขยายเขตไฟฟ้าเส้นวัดสว่างบูรภาพราม 
(ไฟฟ้าแสงสว่างเดิมชํารุด) 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๗ ๑๑๔๕ ๘ พ.ค. ๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  (๒ จุด) 
๑. บ้านนางวิจิตรา  พิทักษ์ 
๒. บ้านนางพรทิพย์  นอมกระโทก 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๑๘ ๑๑๔๖ ๘ พ.ค. ๖๒ นายขจรศักดิ์ กระชับ
กลาง ผญ.ม.๑๖ 

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ จัดซื้อท่อเมนประปา กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๑๙ ๑๑๕๑ ๑๓ พ.ค.๖๒ นางศรีอุไร  กิจเพชรณี 
ม.๑ 

ขอเครื่องจักรลอกร่องระบายน้ํา ม.๑  ๒ กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๒๐ ๑๒๒๕ ๑๖ พ.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๒ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๒๑ ๑๒๗๓ ๒๒ พ.ค.๖๒ นายนําชัย  นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ขออุปกรณ์และท่อส่งน้ําประปาโรงเรียน เข้าสู่ระบบ กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๒๒ ๑๒๘๔ ๒๓ พ.ค.๖๒ นางรวง  กอกลาง 
ผญ.ม.๙ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนทางเช้า-ออก ฟาร์ม
เกษตรกร 

แจ้งปลัด/ กองช่าง 
ตรวจสอบและค้นหาข้อมูล 

        

๒๓ ๑๒๘๕ ๒๓ พ.ค.๖๒ นายสุนทร จันทรังสี 
 

ขอคัดสําเนาขออนุญาตก่อสร้างบ้าน แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๒๔ ๑๓๐๗ ๒๗ พ.ค.๖๒ นางจริาลักษณ ์ทองเจือ 
ครูศูนย์ฯ ม.๔ 

ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้จากสายไฟ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๒๕ ๑๓๔๔ ๒๙ พ.ค.๖๒ นายประเสริฐ เถื่อนพิมาย 
 

ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
-บ้านนางสมมุ่ง  สดกลาง 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๒๖ ๑๓๔๕ ๒๙ พ.ค.๖๒ นายสนอง  ภูจํานง 
ส.อบต.ม.๖ 

ขอช่างซ่อมไฟฟ้าดับ 
-หน้าบ้านนางพเยาว์  แก้วสําโรง และ นงสมหวัง  ศิลา 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๒๗ ๑๓๔๖ ๒๙ พ.ค.๖๒ นายอุดม  แซ่โซ 
ส.อบต.ม.๑๕ 

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างดับ แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๒๘ ๑๓๔๘ ๒๙ พ.ค.๖๒ นายสวง  งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ขอรับการสนับสนุนหินคลุก และไฟฟ้าดับ ๒ จัด 
-ซอยอดีต ผญ.ทับทิม   

กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๒๙ ๑๓๕๐ -- พ.ค.๖๒ นายขจรศักดิ์กระชับกลาง 
ผญ.ม.๑๖ 

ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบประปา กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๓๐ ๑๒๔๒ ๑๗ พ.ค.๖๒ นายนําชัย  นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ขอสนับสนุนค่าน้ํามันสูบน้ําเข้าฝายน้ําประปาหมู่บ้าน กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๓๑ ๑๓๖๓ ๓๐ พ.ค.๖๒ นางกวา  จรจันทร์ 
ผญ.ม.๑๐ 

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากปิดระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๓๒ ๑๔๐๙ ๖ มิ.ย.๖๒ นายสมเกียรติ ชัชวาล 
ส.อบต.ม.๑๐ 

ปรับปรุงซ่อมแซม ล้างระบบประปาหมู่บ้าน 
- หิน ทราย สารส้ม  คลอรีน 

กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๓๓ ๑๔๒๐ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางภัทราภรณ์  
ส.อบต.ม.๒ 

ลื้อ ถอน ป้ายนับคะแนนเสียง อบต.  ของตําบลมะเกลือเก่า 
ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖ 

แจ้งกองช่างดาํเนินการ         

๓๔ ๑๔๒๑ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทาน กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๓๕ ๑๔๒๒ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางภัทราภรณ์ 
ส.อบต.ม.๒ 

ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุม อบต.มะเกลือเก่า กองช่างสาํรวจและรายงาน         

๓๖ ๑๔๒๓ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางภัทราภรณ์  
ส.อบต.ม.๒ 

ขอให้เร่งดําเนินการขุดลอกล่องน้ํา ตามข้อบัญญัติ ม.๑/๒ แจ้งกองช่าง 
เร่งรัดดาํเนินการ 

        

๓๗ ๑๔๒๔ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางภัทราภรณ์  
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต แจง้ปลดั/ กองช่าง 

นาํเขา้ที่ประชุมประชาคม 

        

๓๘ ๑๔๒๕ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงริมตลิ่ง บันไดทางขึ้น/ลง ริมตลิ่ง
วังเณร และตัดกิ่งไม้ที่หัก หน้าป้อมรักษาความปลอดภัย 

แจง้ปลดั/ กองช่าง 

ดาํเนินการ/รายงานผูบ้ริหาร 

        

๓๙ ๑๔๒๖ ๑๐ มิ.ย.๖๒ นางประทินทิพย์ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๑๘ 
(หน้าบ้านนางจันทร์ทิพย์) 

แจ้งกองช่างซ่อมแซม         

 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๔๐ ๑๔๕๖ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายนิวัติ  ชัยสิทธิ์ 
ผช.ผญ.ม.๒๐ 

ถังน้ําภัยแล้ง (๗ ถัง) แจ้งปลัด/ สํานักปลัด 
ดําเนินการ 

        

๔๑ ๑๔๕๗ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายนิวัติ  ชัยสิทธิ์ 
ผช.ผญ.ม.๒๐ 

แจ้งเรื่องบ่อน้ําประปา 
(นํารถแม็คโครขุดลอกพร้อมวางท่อ เปิดทางน้ํา) 

กองช่างดําเนินการ         

๔๒ ๑๔๕๘ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายสนอง  ภูจํานง 
ส.อบต.ม.๖ 

ขอขยายเขตไฟฟ้า ในหมู่บ้าน ๒ จุด 
 

เขา้แผนปี ๖๓         

๔๓ ๑๔๖๑ ๑๒ มิ.ย.๖๒ นส.นิธินันท์ ฉัตร
เจิรญพัฒน์ เลขที่ ๑๕ ม.

๑๙ 

ติดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า 
-บริเวณหลักแปด 

แจง้กองช่างตรวจสอบ/

ดาํเนินการ 

        

๔๔ ๑๔๖๙ ๑๔ มิ.ย.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง แจง้กองช่างตรวจสอบ/

ดาํเนินการ 

        

๔๕ ๑๔๘๑ ๑๔ มิ.ย.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอความอนุเคราะห์เคมี และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบ
ประปา ม.๘ 

แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๔๖ ๑๔๘๒ ๑๔ มิ.ย.๖๒ นางศุกัญญา แซกพุดซา 
เลขที่ ๘๖ ม.๑๘ 

ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๔๗ ๑๔๘๓ ๑๔ มิ.ย.๖๒ นายสุขสนาน รอบคอบ 
ส.อบต.ม.๔ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๔๘ ๑๔๘๔ ๑๔ มิ.ย.๖๒ นายสวง  งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ซ่อมแซมถนนเส้นไปวัดบ้านหัวเขา แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๔๙ ๑๔๘๕ ๑๔ มิ.ย.๖๒ นายสวง  งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ๒ จุด แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๕๐ ๑๔๘๕ ๑๔ มิ.ย.๖๒ นายอุดม แซ่โซ 
ส.อบต.ม.๑๕ 

ไฟฟ้าแสงสว่างดับ  (๑๐ จุด) แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๕๑ ๑๕๕๑ ๑๙ มิ.ย.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ไฟฟ้าแสงสว่างดับ กองช่างดําเนินการ
ซ่อมแซม 

        

๕๒ ๑๕๗๖ ๒๑ มิ.ย.๖๒ นายสุพนธ์ แรมกลาง 
ส.อบต.ม. ๑๔ 

ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณดับ กองช่างดําเนินการ
ซ่อมแซม 

        



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๕๓ ๑๕๗๗ ๒๑ มิ.ย.๖๒ นายสุพนธ์ แรมกลาง 
ส.อบต.ม. ๑๔ 

ขอมิเตอร์ปั้มน้ําระบบประปาหมู่บ้าน ชํารุด เห็นควรดําเนินการ
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

        

๕๔ ๑๕๗๔ ๒๐ มิ.ย.๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอยางมะตอยสําเร็จรูปและเครื่องจักรเพื่อขุดวางท่อทางน้ํา สนับสนุน/ เสนออําเภอ         

๕๕ ๑๖๐๔ ๒๔ มิ.ย.๖๒ นางสีนวลพุทสูงเนิน 
เลขที่ ๓๙ ม.๑๐ 

ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟ กองช่างดาํเนินการ         

๕๖ ๑๗๘๔ ๑๐ ก.ค.๖๒ นายสวง  งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
(เส้นไปวัดหัวเขาพัฒนา) 

กองช่างดาํเนินการ         

๕๗ ๑๖๕๒ ๒๐ ก.ค.๖๒ นายนวม  เมินขุนทด 
ส.อบต.ม.๕ 

ขอสนับสนุนท่อน้ํา แจ้งกองช่างตรวจสอบและ
เสนอผู้บริหารพิจารณา 

        

๕๘ ๑๗๔๙ ๑๐ ก.ค.๖๒ นายสวง  งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ดําเนินการ         

๕๙ ๑๗๕๐ ๑๑ ก.ค.๖๒ นายนิวัติ  ชัยสิทธิ์ 
ผช.ผญ.ม.๒๐ 

ขอชี้แจงรถแม็คโคร 
(ส่ง จนท.มาสํารวจพื้นที่น้ําแห้ง เพื่อขอรถแม็คโคร) 

กองช่างตรวจสอบและ
เสนอผู้บริหารพิจารณา 

        

๖๐ ๑๘๐๖ ๑๘ ก.ค.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๑๘จาํนวน ๓ จุด 
ถนนเลียบคลองน้ํา/  หน้าบ้านนายพินิจ / ซอยสุขฤดี 

ดําเนินการ         

๖๑ ๑๘๑๖ ๑๙ ก.ค.๖๒ นางสินีนาฎ งามมะเริง 
เลขที่ ๗๖ ม.๑๓ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าต้นสุดท้าย ม.๑๓ เข้าบ้านหัวเขา กองช่างดาํเนินการ         

๖๒ ๑๘๓๓ ๒๒ ก.ค.๖๒ นายจรัส  มาสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑ 

ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณดับ 
(จํานวน ๑๑ จุด) 

กองช่างดาํเนินการ

ซ่อมแซม 

        

๖๓ ๑๘๓๔ ๒๒ ก.ค.๖๒ นายนําชัย  นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ซ่อมแซมฝายน้ําที่ขาด กองช่างตรวจสอบพื้นที่         

๖๔ ๑๘๓๙ ๒๓ ก.ค.๖๒ นายคล้อย ชื่นสระน้อย 
ส.อบต.ม.๘ 

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําผลิตประปา กองช่างตรวจสอบ/ประมาณ

การ เสนอผูบ้ริหาร 

        

๖๕ ๑๙๑๐ -- ก.ค.๖๒ นายวิชัย  มาสูงเนิน 
เลขที่ ๑๖๙ ม.๒ 

โคมไฟฟ้าสาธารณแตกชํารุด กองช่างดาํเนินการ         

 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๖๖ ๑๙๑๑ ๓๐ ก.ค.๖๒ ทับทิม  รุ่งโรจน์รัตนาพร 
เลขที่ ๓๙ ม.๑๓ 

ขอความช่วยเหลือจาก อบต.มะเกลือเก่า 
(ต้นไม่ล้มที่บ้าน) 

แจ้งกองช่างประสานรถ
กระเช้า 

        

๖๗ ๑๙๕๒ ๒ ส.ค.๖๒ นายชัยวุฒิ ธรรมวิชัย 
ผญ.ม.๕ 

ขอสนับสนุนยางมะตอยเพื่อเชื่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านหนอง
ม่วง 

แจ้งกองช่างจัดซื้อ         

๖๘ - ๘ ส.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  จํานวน ๓ จุด 
มุมบ้านนายสมบัติ/ บ้านนางวิจิตรา / บ้านครูตุ๊กตา 

กองช่างดาํเนินการ         

๖๙ - ๘ ส.ค.๖๒ นายคล้อย ชื่นสระน้อย 
ส.อบต.ม.๘ 

ขอสนับสนุนน้ํามัน 
(สูบน้ําเข้าประปาหมู่บ้าน ๔ วัน) 

แจง้ปลดั/ กองช่าง

ดาํเนินการ 

        

๗๐ ๒๐๓๓ ๑๙ ส.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 
(จําวน ๔ จุด) 

กองช่างซ่อมแซม         

๗๑ ๒๐๕๗ ๑๕ ส.ค.๖๒ นายสนอง  ภูจํานง 
ส.อบต.ม.๖ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ หมู่ที่ ๖ แจ้งปลัก/ กองชา่ง/  
กองคลัง ดําเนินการ 

        

๗๒ ๒๑๓๘ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายสนอง  ภูจํานง 
ส.อบต.ม.๖ 

ซ่อมแซมถนนชํารุด แจ้งกองช่างสํารวจ/ 
รายงาน 

        

๗๓ -- ๒๖ ส.ค.๖๒ นางประทินทิพย์ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (๒ จุด) 
- ซอยสุขาวดี/ หน้าบ้านอู่ขายรถ 

กองช่างซ่อมแซม         

๗๔ ๒๑๔๐ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมแซม)  จํานวน ๒ จุด กองช่างซ่อมแซม         

๗๕ ๒๑๔๑ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ถังน้ํา ๒,๐๐๐ ลิตร  จํานวน ๒ ถัง แจ้งสํานักปลัดําเนินการ         

๗๖ ๒๐๕๗ ๑๕ ส.ค.๖๒ นายสนอง ภูจํานงค ์
ส.อบต.ม.๖ 

ขอช่างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๖ แจง้ปลดั / กองช่าง/ กอง

คลงั ดาํเนินการ 

        

๗๗ ๒๑๓๘ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายสนอง ภูจํานงค ์
ส.อบต.ม.๖ 

ซ่อมแซมถนนชํารุด แจง้กองช่างสาํรวจ/

รายงาน 

        

๗๘ -- ๒๖ ส.ค.๖๒ นางประทินทิพย์ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (๒ จุด)  
-ซอยสุขาวดี   / หน้าบ้านขายรถ 

กองช่างซ่อมแซม         

 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๗๙ ๒๑๔๐ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมแซม) กองช่างซ่อมแซม         

๘๐ ๒๑๔๑ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ถังน้ํา  ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒ ถัง แจ้ง สํานักปลัดดําเนินการ         

๘๑ ๒๑๔๒ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่าง แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๘๒ ๒๑๔๓ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ถังน้ําพร้อมขาตั้งเหล็ก แจง้สาํนกัปลดัดาํเนินการ         

๘๓ ๒๑๔๖ ๒๗ ส.ค.๖๒ นายนําชัย  นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ของบประมาณซ่อมแซมถนน 
(หน้าบ้าน ผช.สมหมาย  ถนนทรุดตัว) 

กองช่างตรวจสอบและ
รายงานผู้บริหาร 

        

๘๔ ๒๑๕๙ ๒๗ ส.ค.๖๒ ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑๕ 

ของบประมาณซื้อสารส้ม /คลอรีน กองช่างสนับสนนุ         

๘๕ ๒๑๘๑ ๒๙ ส.ค.๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอน้ําอุปโภค บริโภค และถังรองรับน้ํา  ดําเนินการประสานรถน้ํา
จัดส่งน้ํา 

        

๘๖ ๒๒๒๘ ๓ ก.ย.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซอมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๒ แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๘๗ ๒๒๖๕ ๙ ก.ย.๖๒ นายสมศักดิ์ บัลลังก์ 
ผญ.ม.๑๕ 

ขอยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนน แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๘๘ ๒๓๐๘ ๑๗ ก.ย.๖๒ นายจรัส มาสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑ 

ขอยางมะตอย แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๘๙ ๒๓๙๖ ๑๙ ก.ย.๖๒ นางประทินทิพย์ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.๑๘ (จํานวน ๓ จุด) 
-หน้าถนนกําลังเอก / ซอยสุขฤดี / หน้าเต็นท์รถ 

แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๐ ๒๓๙๗ ๑๙ ก.ย.๖๒ นางทองคํา คําเพาะ 
ปธ.อสม.ม.๑ 

ขอขยายล่องน้ําถนนตรงข้ามพิทักษ์ภัณฑ์ แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๑ ๒๔๒๘ ๒๓ ก.ย.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และย้ายเสียง
ตามสาย 

กองช่างดาํเนินการ         

 
 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๙๒ ๒๕๘๖ ๑๐ ต.ค.๖๒ นางกวา / นายสรสิช 
นายสมเกียรติ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายหลัก บ้านห้วยผ่า – 
หนองม่วง 

แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๓ ๒๕๘๘ ๑๐ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอง สี่แยกวัดสว่าง ตลอดสาย – ทาง
เชื่อมมะเกลือเก่า – สูงเนิน 

แจง้กองช่างตรวจสอบ/ 

รายงาน 

        

๙๔ ๒๖๑๘ ๑๕ ต.ค.๖๒ นายจรัส มาสูงเนิน 
ส.อบต.ม.๑ 

หินคลุก ๑ รถพ่วง 
(ซ่อมถนนชํารุด)   

แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๕ ๒๖๑๙ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางประทินทิพย์ 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ๒ เส้น  พร้อมหินคลุก 
บางส่วน 

แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๖ ๒๖๒๐ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ตัดต้นจามจุรี และต้นไม้ข้างเคียง แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๗ ๒๖๒๑ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๑  
(เพิ่มหลังคากันแดดช่วงเด็กยืนแปลงฟัน) 

แจง้กองช่างดาํเนินการ         

๙๘ ๒๖๒๒ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือสนับสนุนวัสดุ  
(หิน ปูน ทราย) 

แจง้กองช่าง/รองวนิยั  

ลงพื้นที่ ตรวจสอบ 

        

๙๙ ๒๖๒๓ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก แจง้กองช่างตรวจสอบ/ 

รายงาน 

        

๑๐๐ ๒๖๒๔ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก 
(บริเวณสี่แยกคลองชลประทาน) 

แจง้กองช่างตรวจสอบ/ 

รายงาน 

        

๑๐๑ ๒๖๒๔ ๑๕ ต.ค.๖๒ นางกวา / นายสรสิช 
นายสมเกียรติ 

ขอสนับสนุนวัสดุในการเทคอนกรีต ซอยบ้านสางเล็ก ศรีเทพ ดําเนินการ         

๑๐๒ ๒๖๒๖ ๑๕ ต.ค.๖๒ นายนวม เมินขุนทด 
ส.อบต.ม.๕ 

ขอสนับสนุนยางมะตอย 
(จํานวน ๑๐ ถุง) 

สนบัสนุน         

๑๐๓ ๒๖๓๕ ๔ ต.ค.๖๒ นางธัญสินี อมรพรหม 
ส.อบต.ม.๒ 

ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  ม.๒ ซ่อมแซม         

๑๐๔ ๒๔๗๗ ๒๗ ก.ย.๖๒ นายสันติ ขุนสูงเนิน 
เลขที่ ๔ ม.๑๘ 

ขอน้ําใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ประสานรถนํ้าจดัส่งนํ้า         



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําปี ๒๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๑๐๕ ๒๖๕๒ ๑๘ ต.ค.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอหินคลักพร้อมปรับเกรดถนน (จํานวน ๓ จุด) 
-ซอยสุขฤดี /  ถนนเลียบคลอง  /  เส้นบ้านายประดิษฐ์ โปร่ง 

ดําเนินการ         

๑๐๖ ๒๖๕๗ ๑๘ ต.ค.๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอโคมไฟแสงสว่างติดระบบประปา  สํารวจ         

๑๐๗ ๒๗๒๖ ๒๕ ต.ค.๖๒ นายสันติ  ขุนสูงเนิน 
เลขที่ ๔๖ ม.๑๘ 

ขอน้ําใช้อุปโภค – บริโภค ดาํเนินการ         

๑๐๘ ๒๗๔๐ ๒๘ ต.ค.๖๒ นางนงค์เยาว์ แย้มสูงเนิน 
เลขที่ ๓๕/๓ ม.๓ 

รับรองการปลูกสร้างอาคาร ดาํเนินการ         

๑๐๙ ๒๗๔๑ ๒๘ ต.ค.๖๒ นายขจรศักดิ์ กระชับกลาง 
ผญ.ม.๑๖ 

การประสานเครื่องสูบน้ํา แรงดันสูงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดําเนินการ         

๑๑๐ ๒๘๘๕ ๑๒ พ.ย.๖๒ นายปราโมทย์ มิดขุนทด 
ส.อบต.ม.๑๘ 

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าประปา ดําเนินการ         

๑๑๑ ๒๘๙๗ ๑๒ พ.ย.๖๒ นายสันติ  ขุนสูงเนิน 
เลขที่ ๔๖ ม.๑๘ 

ขอน้ําอุปโภค – บริโภค ดําเนินการ         

๑๑๒ ๒๙๕๓ ๑๘ พ.ย.๖๒ นายสุพจน์ ใจบุญ 
ส.อบต.ม.๑๗ 

ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่าง 
(บริเวณถังน้ําประปา) 

กองช่างสาํรวจ/ 

ดาํเนินการ 

        

๑๑ภ ๓๓๖๑ ๒๗ ธ.ค.๖๒ นางสมบุญ ยุนกระโทก 
ผญ.ม.๑๑ 

ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.มะเกลือเก่า 
(ขุดลอกบ่อน้ําประปาอ่างเกิ้ง) 

แจง้กองช่างพิจารณา         

๑๑๔ ๓๓๖๒ ๒๗ ธ.ค.๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.มะเกลือเก่า 
(ขุดลอกบ่อน้ําประปาหมู่บ้าน) 

ดําเนินการ         

๑๑๕ ๓๑๙๐ ๙ ธ.ค.๖๒ นายสวง งามมะเริง 
ส.อบต.ม.๑๓ 

ซ่อมแซมถนนหินคลัก ๓ เส้น แจง้กองช่างตรวจสอบ         

๑๑๖ ๓๒๖๓ ๑๘ ธ.ค.๖๒ นายอมร  แสงพรหม 
เลขที่ ๕๘ ม.๖ 

ขอความอนุเคราะห์น้ําดื่ม – น้ําใช้ ดาํเนินการ         

๑๑๗              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
ประจําปี๒๕๖๒ 
ด้านภยัแล้ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกขภ์ัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๑ ๘๒ ๑๐ ม.ค.๖๒ นายขจรศักดิ์กระชับกลาง 
ผญ.ม.๑๖ 

ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ําแรงดันสูง แจ้งสํานักปลัดดําเนินการ         

๒ ๑๙๒ ๒๒ ม.ค.๖๒ นิธินันท์ ฉัตรเจริญพิชญ์ 
เลขที่ ๑๐๕ ม.๑๙  

ขอน้ําประปา ดาํเนินการส่งนํ้า         

๓ ๑๙๓ ๒๒ ม.ค.๖๓ นายสงคราม เทพทัศน์ 
ผญ.ม.๑๔ 

ขอความอนุเคราะห์ในการของบประมาณเป่าล้างบอ่บาดาล สาํรวจและดาํเนินการ         

๔ ๒๐๑ ๒๒ ม.ค.๖๓ นางสะอิ้ง ทับไธสง 
เลขที่ ๑/๑ ม.๙ 

ขอน้ําสําหรับบริโภค -อุปโภค ดาํเนินการส่งนํ้า         

๕ ๒๗๒ ๓๐ ม.ค.๖๒ นางสุชาติ แสงโสทร 
เลขที่ ๖๗ ม.๑๖ 

ขอน้ําบริโภค ดาํเนินการส่งนํ้า         

๖ ๓๖๒ ๑๓ ก.พ.๖๒ นิธินันท์ ฉัตรเจริญพิชญ์ 
เลขที่ ๑๐๕ ม.๑๙  

ขอน้ําประปา สนับสนุน         

๗ ๓๖๓ ๑๓ ก.พ.๖๒ นางสะอิ้ง ทับไธสง 
เลขที่ ๑/๑ ม.๙ 

ขอน้ําสําหรับบริโภค -อุปโภค แจ้งเจ้าหน้าที่ 
รถบรรทุกน้ํา 

        

๘ ๓๖๔ ๑๓ ก.พ.๖๒ นางสุชาติ แสงโสทร 
เลขที่ ๖๗ ม.๑๖ 

ขอน้ําบริโภค ดาํเนินการส่งนํ้า         

๙ ๓๙๕ ๑๔ ก.พ.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอน้ําในการอุปโภค-บริโภค ดาํเนินการส่งนํ้า         

๑๐ ๔๒๐ ๑๕ ก.พ.๖๒ นายนําชัย นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ขอความอนุเคราะห์ เครื่องสูบน้ําเข้าประปาหมู่บ้าน  
วังรางใหญ่ 

แจ้งกองช่างดําเนินการ         

๑๑ ๔๒๑ ๑๘ ก.พ.๖๒ นางกวา จรจันทร์ สูบส่งน้ําและเป่าบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แจง้ สป.ดาํเนินการ         
๑๒ ๔๒๒ ๑๘ ก.พ.๖๒ นายสงคราม เทพทัศน์ 

ผญ.ม.๑๔ 
ขอความอนุเคราะห์ในการเป่าล้างบ่อบาดาล ม.๑๔ แจง้ สป.ดาํเนินการ         

๑๓ ๔๒๘ ๒๐ ก.พ.๖๒ นายวาด โปร่งสันเทียบะ 
ผอ.รร.หนองม่วง 

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ําอุปภค-บริโภค นร.เขา้ค่ายพกัแรม         

๑๔ ๕๐๙ ๒๕ ก.พ.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอน้ําอุปโภคึ-บริโภค สนบัสนุน         



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกขภ์ัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๑๕ ๕๘๐ ๕ มี.ค.๖๒ นายวัลลภ ชุ่มชื่น 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอให้มาสูบน้ําเพื่อบริโค แจ้งปลัด/ หน.สป.
ดําเนินการ 

        

๑๖ ๕๘๓ ๕ มี.ค. ๖๒ นายวาด โปร่งสันเทียบะ 
ผอ.รร.หนองม่วง 

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ําอุปภค-บริโภค จัดส่งน้ํา         

๑๗ ๖๐๐ ๖ มี.ค.๖๒ นายชัยวุฒฑ์ธรรมวิชัย 
ผญ.ม.๕ 

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง แจ้งปลัด/ หน.สป.
ดําเนินการ 

        

๑๘ ๖๐๑ ๖ มี.ค. ๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ําจากบ่อน้ําสาธารณะประโยชน์
ไปยังบ่อประปาหมู่บ้าน 

แจ้งปลัด/ หน.สป.
ดําเนินการ 

        

๑๙ ๖๑๔ ๘ มี.ค. ๖๒ นายนําชัย นิจาย 
ผญ.ม.๖ 

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องสูบน้ําระยะไกล แจ้ง หน.สป.ดําเนินการ         

๒๐ ๖๑๕ ๘ มี.ค. ๖๒ นายกัมพล จิตตวชิรานนท์ 
ผญ.ม.๑๓ 

ขอเป่าล้างบ่อบาดาล  
(จํานวน ๒ บ่อ) 

ดําเนินการ         

๒๑ ๖๖๘ ๑๕ มี.ค.๖๒ นางสมประสงค์ ศรีฐาน 
ผญ.ม.๗ 

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านบุตาสง 
๑. สูบส่งน้ําระยะไกล  
๒. ติดตั้งปั้มน้ําและมิเตอร์น้ํา 
๓. เป่าล้างบ่อบาดาล 
๔. ขุดลอกคลองลําสําลาย 

แจ้ง หน.สป./ กองช่าง
ดําเนินการ 

        

๒๒ ๖๖๙ ๑๘ มี.ค.๖๒ นายก้องบุญ บินสันเทียะ 
ผญ.ม.๑๒ 

ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ําจากบ่อน้ําสาธารณะประโยชน์
ไปยังบ่อประปาหมู่บ้าน 

แจ้งปลัด/ หน.สป.
ดําเนินการ 

        

๒๓ ๖๗๗ ๑๘ มี.ค.๖๒ นางสมพร  ใจบุญ 
ผญ.ม.๑๗ 

ขอสนับสนุน 
๑. เปล่าบ้างบ่อบาดาล 
๒. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบาดาล 

แจ้ง หน.สป./ กองช่าง
ดําเนินการ 

        

๒๔ ๗๙๙ ๒๙ มี.ค.๖๒ นิธินันท์ ฉัตรเจริญพิชญ์ 
เลขที่ ๑๐๕ ม.๑๙  

ขอน้ําประปา ดําเนินการ         

๒๕ ๘๑๕ ๑ เม.ย.๖๒ นางนงเยาว์  ศิริโสม 
ผอ.รร.ห้วยไผ่ 

ขอความอนุเคราะห์น้ําประปา ดําเนินการจัดส่งน้ํา         

 



ทะเบียนการจัดการรับเรื่องเรียน-ร้องทุกขภ์ัยแล้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  ประจําป๒ี๕๖๒ 

 

ลําดับ 
(๑) 

ที่ นส.รับ 
(๒) 

ลงวันที่ 
(๓) 

ชื่อผู้ร้อง 
(๔) 

ประเด็นการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
(๕) 

ผลการดําเนินการ 
(๖) 

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (๗) หมายเหตุ 
(๘) สป กค กช ศษ สส กษ สว 

๒๖ ๙๓๐ ๑๗ เม.ย.๖๒ นายสมบัติ พิพัฒนภาคภูมิ 
ผญ.ม.๔ 

ขอสนับสนุนรถน้ํา อนุเคราะห์         

๒๗ ๙๔๐ ๑๙ เม.ย.๖๒ นางกวา จรจันทร์ 
ผญ.ม.๑๐ 

ขอความอนุเคราะห์น้ําอุปโภค บริโภค จัดส่งน้ํา/ทําแผนจัดส่งน้ํา 
ทราบว่าขาดแคลนน้ํา 

        

๒๘ ๑๓๘๙ ๔ มิ.ย. ๖๒ นิธินันท์ ฉัตรเจริญพิชญ์ 
เลขที่ ๑๐๕ ม.๑๙  

ขอจัดส่งน้ําประปา แจง้เพื่อดาํเนินการ

ช่วยเหลือ 

        

๒๙ ๑๔๗๘ ๑๔ มิ.ย.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอความอนุเคราะห์จัดส่งน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค 
จํานวน ๔ เที่ยว 

ส่งนํ้า         

๓๐ ๑๕๐๑ ๑๗ มิ.ย.๖๒ นางสุชาติ แสงโสทร 
เลขที่ ๖๗ ม.๑๖ 

ขอน้ําบริโภค ดาํเนินการส่งนํ้า         

๓๑ ๑๕๑๖ ๑๗ มิ.ย.๖๒ นายโฆษิต สว่างไธสง 
ผอ.รร.วังรางพิทยาคม 

ขอความอนุเคราะห์น้ําดื่มให้กับนักเรียน สนับสนุน         

๓๒ ๑๕๙๔ ๒๔ มิ.ย.๖๒ นายออย  งามชื่น 
ผญ.ม.๒๐ 

ขอส่งน้ําใส่ถังภัยแล้ง แจ้ง หน.สป.ดําเนินการ         

๓๓ ๑๖๕๑ ๒๘ มิ.ย.๖๒ นายนวม เมินขุนทด 
ส.อบต.ม.๕ 

ขอน้ํา 
(คุ้มหนองโพธิ์น้อย) 

จดัส่งนํ้า         

๓๔ ๑๗๙๒ ๑๘ ก.ค.๖๒ นายสันติ  ขุนสูงเนิน 
เลขที่ ๔๖ ม.๑๘ 

ขอน้ําอุปโภค – บริโภค ดําเนินการ         

๓๕ ๑๘๙๐ ๒๕ ก.ค.๖๒ รุ่งตะวัน  วงศ์อํามาตย์ 
ผญ.ม.8 

ขอส่งรายงานการประชุมประชาคมของหมู่บ้านปลายราง ม.๘ แจ้งปลัด / สํานักปลัด 
ประสานเครื่องสูบน้ํา

ระยะไกล 

        

๓๖ ๒๐๕๕ ๑๖ ส.ค.๖๒ นางสุนารี สวัสดี 
ส.อบต.ม.๑๘ 

ขอน้ําอุปโภค - บริโภค จดัส่งนํ้า         

๓๗ ๒๐๕๖ ๑๖ ส.ค.๖๒ นายบุญเสริม เอี่ยมรัมย์ 
ผช.ผญ.ม.๘ 

ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ําวัดปลายราง ม.๘ จดัส่งนํ้า         

๓๘              



 
 
 
 
 
 

สรุปเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ 
ประจําปี๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 
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