
ปัญหาและ แนวทางการ
อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข

1 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยพัว่  เปล่ียนกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยพัว่ เปล่ียนกระโทก
ลว. 3 กุมภำพันธ์ 2564 หมู่ที ่15 จ ำนวน 4 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 บริเวณสำมแยกบ้ำนหนองไทร ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/105
จุดที ่2 บ้ำนผู้ช่วยเอ๋ เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 7 กุมภำพันธ์ 2564
จุดที ่3 โต๊ะสนุกเกอร์ทำงออกหนองโพธิ์ สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
จุดที ่4 หลังบ้ำนอำจำรย์สัมฤทธิ์

2 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยสวัน่  แปรจังหรีด ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยสวัน่  แปรจังหรีด
ลว. 13 กุมภำพันธ์ 2564 หมู่ที ่10 จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 บริเวณหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/118
เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 18 กุมภำพันธ์ 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงปรำณี  มิ่มกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงปรำณี  มิ่มกระโทก
ลว. 11 มีนำคม 2564 หมู่ที ่15  จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 ซ่อมต้ังแต่บ้ำนนำยดวง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/159
แซดกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 16 มีนำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
4 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด

ลว. 13 มีนำคม 2564 หมู่ที ่3 จ ำนวน 3 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 บ้ำนนำงสงัด  แฉะกระโทก ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/161
จุดที ่2 บ้ำนผู้ช่วยเยียน  เก่งกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 18 มีนำคม 2564
จุดที ่3 บ้ำนนำยล้อม  รวยจังหรีด สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ
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5 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยสงวน  เงียบกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยสงวน  เงียบกระโทก 
ลว. 27 เมษำยน 2564 หมู่ที ่9 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 บ้ำนนำยสิทธิไกร  กรุยกระโทก ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/222
จุดที ่2 บ้ำนนำยบัวคล่ี  มุงกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 30 เมษำยน 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
6 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด

ลว. 1 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่3 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 บริเวณหน้ำบ้ำนนำงเขียว ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/238
ชุ่มจังหรีด เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  8 พฤษภำคม 2564
จุดที ่2 หน้ำบ้ำนนำงสงัด  แฉะกระโทก สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

7 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล

ลว. 12 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่6 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 บริเวณหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่ ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/242
จุดที ่2 หน้ำบ้ำนปูเ่กล้ียงทำงเข้ำ เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  15 พฤษภำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
8 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก 

ลว. 14 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่2 จ ำนวน 4 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 บ้ำนนำงน้อยติดประปำ ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/262
จุดที ่2 เสำหน้ำบ้ำนครูอรอนงค์ เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 14 มิถุนำยน 2564
จุดที ่3 หน้ำบ้ำนอบต.บุญเลิศ สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
จุดที ่4 หน้ำบ้ำนนำยสมัย เช้ำกระโทก

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ
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9 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงปรำณี  มิ่มกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงปรำณี  มิ่มกระโทก
ลว. 19 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่15  จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 สำมแยกทำงบ้ำนนำยสนิท  ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/259
ยอดครบุรี เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 26 พฤษภำคม 2564
จุดที ่2 หน้ำบ้ำนนำยนนทจิต สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
เง่ียงกระโทก

10 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยพัว่  เปล่ียนกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยพัว่ เปล่ียนกระโทก
ลว. 26 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่15 จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 หน้ำบ้ำนช่ำงเบิล้ ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/269
เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 2 มิถุนำยน 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

11 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยบุญเลิศ  ชุมกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยบุญเลิศ  ชุมกระโทก
ลว. 29 พฤษภำคม 2564 หมู่ที ่2 ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/279
เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 9 มิถุนำยน 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

12 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก 
ลว. 25 มิถุนำยน 2564 หมู่ที ่2 จ ำนวน 3 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 หน้ำบ้ำนนำงส ำเนียง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/315
จุดที ่2 เสำหน้ำบ้ำนนำยสมัย เช้ำกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 1 กรกฎำคม 2564
จุดที ่3 เสำตรงสำยแยกก่อนถึงบ้ำน สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
นำยเสง่ียม

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ
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13 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยจงมี  ชุมกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยจงมี  ชุมกระโทก
ลว. 29 มิถุนำยน 2564 หมู่ที ่3 ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว328
เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 9 กรกฎำคม 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

14 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงปรำณี  มิ่มกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงปรำณี  มิ่มกระโทก
ลว. 30 มิถุนำยน 2564 หมู่ที ่15  จ ำนวน 3 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 ทำงเข้ำวัดหนองปรึก ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว328
จุดที ่2 บ้ำนผู้ช่วยนันทญำ เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 9 กรกฎำคม 2564
จุดที ่3 ส่ีแยกบ้ำนอำปอง สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

15 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด
ลว. 8 กรกฎำคม 2564 หมู่ที ่3 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 ส่ีแยกบ้ำนนำงสมบูรณ์ ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว334
ช่องกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  14 กรกฎำคม 2564
จุดที ่2 บ้ำนนำยขวัญชัย  รักสระน้อย สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

16 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงสำวจันทิมำพร  เง่ียงกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงสำวจันทิมำพร  เง่ียงกระโทก

ลว. 8 กรกฎำคม 2564 หมู่ที ่17 จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 หน้ำบ้ำนนำงสำวเนื้อน้อง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว334
บนกระโทก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  14 กรกฎำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ



ปัญหาและ แนวทางการ
อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข

17 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงกมลชนก  ผันกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงกมลชนก  ผันกระโทก
ลว. 13 กรกฎำคม 2564 หมู่ที ่11 จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

จุดที ่1 บริเวณส่ีแยกสำยบ้ำนดงหลง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/353
(บ้ำนก ำนันนเรศ) เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 16 กรกฎำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
18 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยจ ำลอง  ฉนุกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยจ ำลอง  ฉุนกระโทก

ลว. 29 กรกฎำคม 2564 หมู่ที ่8 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 บ้ำนนำงแหม่ม ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/370
จุดที ่2 สำมแยกบ้ำนนำยหนำ เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  4 สิงหำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
19 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยพิเชิษฐ์  ชุมกระโทก 

ลว. 3 สิงหำคม 2564 หมู่ที ่2 จ ำนวน 4 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 หน้ำบ้ำนนำงส ำเนียง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/315
จุดที ่2 หน้ำบ้ำนนำยสมัย เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 1 กรกฎำคม 2564
จุดที ่3 หน้ำบ้ำนนำงสำยใจติดบ้ำน สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
นำยเสง่ียม
จุดที ่4 สำมแยกก่อนถึงบ้ำนนำยเหง่ียม

20 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยสงวน  เงียบกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยสงวน  เงียบกระโทก 
ลว. 17 สิงหำคม 2564 หมู่ที ่9 ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ

ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/397
เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว. 20 สิงหำคม 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ



ปัญหาและ แนวทางการ
อุปสรรค ปรับปรุงแก้ไข

21 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล

ลว. 20 สิงหำคม 2564 หมู่ที ่6 จ ำนวน 3 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 หน้ำบ้ำนปูเ่กล้ียง ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว404
จุดที ่2 ทำงโค้ง เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  25 สิงหำคม 2564
จุดที ่3 หน้ำบ้ำนใหญ่รำญ (ร้ำนค้ำ สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
สุดท้ำย) บ้ำนรองต๋ึง

22 แบบค ำร้องทัว่ไป นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำงสำวลลิตภัทร  เตชะภัทรมงคล

ลว. 20 สิงหำคม 2564 หมู่ที ่6 จ ำนวน 2 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 ซอยวำสนำ ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/ว404
จุดที ่2 ซุ้มประตูวัดหนองปรึก เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  25 สิงหำคม 2564

สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
23 แบบค ำร้องทัว่ไป นำยจ ำลอง  ฉนุกระโทก ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้ว  ไม่มี  - แจ้ง นำยจ ำลอง  ฉุนกระโทก

ลว. 24 กันยำยน 2564 หมู่ที ่8 จ ำนวน 1 จุด ดังนี้ ปรำกฎว่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ตำมหนังสือ อบต.ทุง่อรุณ
จุดที ่1 ศำลำเขียวสนำมบอล ช ำรุดเสียหำย และด ำเนินกำร ที ่นม 77505/453

เข้ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ลว.  30 กันยำยน 2564
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ด าเนินการแล้วเสร็จ

(นำยพิสิษฐ์  พงศ์พัชรพร)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่อรุณ  ปฏิบัติหน้ำที่

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่อรุณ

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

 สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข ์ไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ  ดงัน้ี
 - ผู้ร้องทุกข์  จ ำนวน 23  รำย

ประจ าปีงบประมาณ  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบัที่ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้องทุกข/์ร้องเรียน ประเดน็การร้องทุกข/์ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ

ลงชื่อ                                   ผู้รับรอง












