
 
 

 
ทะเบียนคุม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 

ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 



ทะเบียนคุม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง/ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

1. ผู้ใหญ่บ้าน 
อ้อยช้าง 
หมู่ที่ 7 
16 ต.ค.62 

- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 เวลาประมาณ 
16.30 น.  มีพายุฝน
และลมกรรโชกแรงท า
ให้ต้นไม้ล้มทับคอกวัว
ของนายสมัย        
ปัตตานัง บ้านเลขท่ี 
45/1 หมู่ที่ 7 ได้รับ
ความเสียหาย  
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจ ความ
เสียหายและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ผู้ได้รับความเสียหาย  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก โดยการจา่ยเงินค่าวัสดุในการซ่อมแซมคอกวัว
ดังกล่าวแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 -ยุติเรื่อง 

หนังสือ อบต .
กุดจอก ที่   นม
73601/724 
ลงวันที่ 18 
ตุลาคม 2562 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
2102/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 
2562 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

2. ผู้ใหญ่บ้าน 
กุดจอก  
หมู่ที่ 12 
8 ม.ค.63 

- ขอคว ามอนุเคราะห์
น้ ามัน เพ่ือสูบน้ าเข้า
สระประปาของ
หมู่บ้าน เนื่องจาก  
ปริมาณน้ าในสระ
ก าลังจะแห้ง คาดว่า
น้ าจะไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจ
ปริมาณน้ าในสระประปาของหมู่บ้ านและประมาณการค่าใช้จ่าย 
เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้การสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ให้การสนับสนุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงในการสูบน้ าเข้าสระประปาของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/57 
ลงวันที่  13 
มกราคม  
2563 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
 36/2563 
วันที่ 8 มกราคม 
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

3. ผู้ใหญ่บ้าน 
อ้อยช้าง  
หมู่ที่ 7 
24 ม.ค.63 

- ขอท าการเป่าล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 3 บ่อ 
เนื่องจากน้ าไหลไม่
สะดวก เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ในฤดูแล้ง 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดหาผู้รับจ้าง เสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วน ต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/210 
ลงวันที่ 27 
มกราคม 
2563 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 176/ 
2563 วันที่ 27 
มกราคม   
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

4. ผู้ใหญ่บ้าน 
โนนแดง 
หมู่ที่ 14 
30 ม.ค.63 

-  ขอท าการเป่าล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 1 บ่อ 
เนื่องจากน้ าไหลไม่
สะดวก เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ในฤดูแล้ง 

 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดหาผู้รับจ้าง เสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ ด าเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601 /ว 32
ลงวันที่ 7  
เมษายน 2563 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 30/ 
2563 วันที่ 30 
มกราคม 2563   
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

5. ผู้ใหญ่บ้าน 
เพ็ดน้อย 
หมู่ที่ 2 
29 ม.ค.63 

- ขอท าการเป่าล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 1 บ่อ 
เนื่องจากน้ าไหลไม่
สะดวก เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ในฤดูแล้ง 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดหาผู้รับจ้าง เสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ว 32 
ลงวันที่ 7  
เมษายน 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
237/2563 
วันที่ 31  
มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

6. ผู้ใหญ่บ้าน 
คูมะค่า 
หมู่ที่ 10 
30 ม.ค.63 

- ขอความอนุเคราะห์
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ซอยทางข้ึนโคกบุลาว 
เนื่องจากถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ท าให้
ประชาชนสัญจรไป – 
มา ไม่สะดวก 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ท าการซ่อมแซมถนน    
หินคลุกสายดังกล่าวแล้ว 

-ให้ความ 
ช่วยเหลือ 
เรียบร้อยแล้ว 
  
-ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/370 
ลงวันที่ 1  
กุมภาพันธ์ 
2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
238/2562 
วันที่ 31 
มกราคม 2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

7. ผู้ใหญ่บ้าน 
โคกเพ็ด  
หมู่ที่ 3 
1 ก.พ.63 

- ขอท าการเป่าล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 1 บ่อ 
เนื่องจากน้ าไหลไม่
สะดวก เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ในฤดูแล้ง 

 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดหาผู้รับจ้าง เสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 -ยุติเรื่อง 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601 /ว 32
ลงวันที่ 7  
เมษายน 2563 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 253/ 
2563 วันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563   
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

8. ผู้ใหญ่บ้าน 
โสก 
หมู่ที่ 4 
24 ม.ค.63 

- ขอท าการเป่าล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 1 บ่อ 
เนื่องจากน้ าไหลไม่
สะดวก เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค ในฤดูแล้ง 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย และจัดหาผู้รับจ้าง เสนอ
คณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ด าเนินการเป่าล้างบ่อ
บาดาลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว  
 
-ยุติเรื่อง 

หนังสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ว 32 
ลงวันที่ 7 
เมษายน 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
277/2563 
วันที่ 4  
กุมภาพันธ์ 2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

9. ผู้ใหญ่บ้าน 
ดอนแปะ 
หมู่ที่ 8 
6 ก.พ.63 

- เนื่องจากบ้านดอน
แปะมีความเดือดร้อน
เรื่องน้ าใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในฤดูแล้ง จึง
ขอความอนุเคราะห์
น้ ามันเพื่อสูบน้ าจาก
สระหนองขามมาสระ
หนองหว้า เพื่อเก็บกัก
ไว้ท าน้ าประปา
หมู่บ้าน 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับส านักงาน
ปลัดและกองช่าง เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือส ารวจปริมาณน้ าในบ่อประปาของบ้านดอนแปะและ
ประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้การ
สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ให้การสนับสนุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงในการสูบน้ าเข้าบ่อประปาของบ้านดอนแปะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/500 
ลงวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 
2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
304/2563 
วันที่  
6 กุมภาพันธ์ 
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

10. ผู้ใหญ่บ้าน 
ดอนหัน  
หมู่ที่ 11 
12 เม.ย.62 

- ขอความอนุเคราะห์
ขุดสระน้ าวัดบ้านดอน
หันกุดจอก เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ไม่ด าเนินการ  เนื่องจากได้รับการสนับสนุนโครงการจากกรม
พัฒนาที่ดิน 

-กรมพัฒนา 
ที่ดิน 
ด าเนินการ 
 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/517 
ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 
 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
421/2563 
วันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

11. ผู้ใหญ่บ้าน 
หนองเซียง
โข ่ 
หมู่ที่ 5 
17 มี.ค.63 

- ขอความอนุเคราะห์
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
เส้นสี่แยกบ้าน
อ้อยช้าง จากแยกต้น
ตาลไปบ้านหนองปรือ  
เนื่องจากถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ท าให้
ประชาชนสัญจรไป – 
มา ไม่สะดวก 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ท าการซ่อมแซมถนน    
หินคลุกสายดังกล่าวแล้ว  

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/717 
ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
686/2563 
วันที่ 18 มีนาคม 
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

12. ก านันต าบล
กุดจอก 
บ้านงิ้วใหม่ 
หมู่ที่ 1 
10 เม.ย.63 

- ขอความอนุเคราะห์ 
1.ซ่อมแซมท่อน้ าเข้า
หนองน้อย ถังประปา
พร้อมอุปกรณ์ 
เนื่องจากท่อเดิมนั้นมี
ความช ารุดเสียหาย 
2 .ติดตั้งถังประปา
พร้อมอุปกรณ์ท่ีสระ
วัดบ้านงิ้ว เพื่อใช้ท า
น้ าประปาหมู่บ้านให้
ประชาชนอุปโภค 
บริโภค 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่า ง 
เพ่ือเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

-ยังไม่ 
ด าเนินการ 
 
  

หนังสือ อบต. 
กุดจอก ที่ นม
73601/1000 
ลงวันที่ 16 
เมษายน 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
937/2563 
วันที่ 13 เมษายน 
2563 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

13. ผู้ใหญ่บ้าน 
คูมะค่า  
หมู่ที่ 10 
14 เม.ย.63 

- ขอความอนุเคราะห์
รถยนต์ส่วนกลางเพ่ือ
รับ – ส่ง ไปรับการ
ฟอกไต เนื่องจากเกิด
การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา- 2019 
ท าให้มีการระงับการ
เดินรถโดยสารประจ า
ทาง ส่งผลให้ผู้ป่วย
รายนายธราพงษ์  กล้า
หาญ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่
ต้องเข้ารับการฟอกไต
ไม่สามารถเดินทางไป
ฟอกไตที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
ได้ จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้จัดหา
รถยนต์เพื่อรับ – ส่ง 
ไปรับการฟอกไต  
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้อ งทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนฯ ส านักงานปลั ด อบต . เพ่ือเสนอนายกฯ 
และให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
-องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ได้ท าการ ช่วยเหลือเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดรถยนต์ส่วนกลาง รับ – ส่ง ผู้ป่วย  
ทุกวันที่ต้องรับการฟอกไต 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว  
 
-ยุติเรื่อง 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ 
1001 
ลงวันที่ 16 
เมษายน 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1135/2563 
วันที่ 14 เมษายน 
2563 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

14. ผู้ใหญ่บ้าน 
ดอนแร้ง 
หมู่ที่ 9 
30 เม.ย.63 

- ขอความอนุเคราะห์
ขุดเจาะบ่อบาดาล 
(คุ้มหนองกระโดน ) 
เนื่องจากประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภค บริโภค 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 

-ด าเนินการ
แล้ว 
 

หนังสือ อบต. 
กุดจอก ที่ นม
73601/1289 
ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 
2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1333/2563 
วันที่ 30 
 เมษายน 2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

15. ผู้ใหญ่บ้าน 
คูมะค่า 
หมู่ที่ 10 
30 เม.ย.63 

- ขอความอนุเคราะห์
ขุดเจาะบ่อบาดาล  
เนื่องจากชาวบ้านคู
มะค่าซึ่งอาศัยอยู่คุ้ม
หนองกระโดน 
ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค ซึ่ง
ปัจจุบันต้องต่อระบบ
ประปาจากบ้านหนอง
พะเนียด ต าบลบัว
ใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนจึงขอความ
อนุเคราะห์ขุดบ่อ
บาดาล 

เจ้าหน้ าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว 

-ด าเนินการ
แล้ว 

หนั งสือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ 
1288 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 
 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1355/2563 
วันที่ 30  
เมษายน 2563 

 

 



-16- 

 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

16. ผู้ใหญ่บ้าน 
กุดจอก 
หมู่ที่ 12 
8 พ.ค.63 

- เนื่องจาก วันที่ 6 
พฤษภาคม 2563
เกิดพายุ ฝน ลมแ รง  
ท าให้บ้ านของ
ชาวบ้าน บ้านกุดจอก
หมู่ที่ 12 ได้รับความ
เสียหายเป็นจ านวน 5 
หลัง จึงขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ในการซ่อมแซม 
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจความ
เสียหายและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ผู้ได้รับความเสียหาย จ านวน 5 ราย ได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โดยการจ่ายเงินค่าวัสดุในการ
ซ่อมแซม ได้แก่ 
1. นายธวัช  นึกชอบ 
2. นายเกล้า  โล่ห์นารายณ ์
3. นางนกฑา  โล่ห์นารายณ์ 
4. นางส าอาง  สิมาเพชร 
5. นายไชยณรงค์  อยู่บุรี 
 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ 
1293 
ลงวันที่ 12  
พฤษภาคม 
 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1382/2563 
วันที่ 8  
พฤษภาคม 
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

17. ผู้ใหญ่บ้าน 
ดอนหัน  
หมู่ที่ 11 
14 พ.ค.63 

- เนื่องจากวันที่ 6 
พฤษภาคม 2563
เกิดพายุฝนลมแรง  
ท าให้บ้านและเล้าเป็ด
ของชาวบ้าน บ้าน
ดอนหันหมู่ที่ 11 
ได้รับความเสียหาย
เป็นจ านวน 1 หลัง 
จึงขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ
ในการซ่อมแซม 
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจความ
เสียหายและประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอคณะผู้บริหารพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ผู้ได้รับความเสียหายราย นางพิมใจ ปุลา  ได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โดยการจ่ายเงินค่าวัสดุใน
การซ่อมแซม 

-ให้ความ
ช่วยเหลือ
เรียบร้อยแล้ว 
-ยุติเรื่อง 

หนัง สือ อบต .
กุดจอก ที่  นม
73601/ 
1295 
ลงวันที่ 14  
พฤษภาคม 
 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
808/1393 
วันที่ 8  
พฤษภาคม 
2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

18. นายสมเดช 
แอบบัว 
1 มิ.ย.63 

- แจ้งความประสงค์ขอ
อุทิศที่ดินให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
จอก เพื่อให้ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จึงขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
จอก เข้าส ารวจพื้นที่
และด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย
ต่อไป 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ื อส ารวจพื้นที่ท่ี
จะอุทิศให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
ผลการด าเนินการ 
1.เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วยนายสมเดช แอบบัว ได้ร่วมกัน
ก าหนดพ้ืนที่ที่ประสงค์จะอุทิศ และวางแผนผังที่ดินไว้พอสังเขป 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภา อบต.กุดจอก  
2.สภา อบต.กุดจอก มีมติ รับการอุทิศที่ดินแล้ว 
 

-อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ
ตามข้ันตอน
ตามกฎหมาย 

หนังสือ อบต .
กุดจอก 
1.ที่ นม  
73601/ 
1356 
ลงวันที่ 2  
มิถุนายน 
 2563 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1574/2563 
วันที่ 1  
มิถุนายน 
 2563 
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ล าดับ
ที ่

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินการ/รายละเอียดข้อเสนอแนะ/ 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

สรุปผลการ 
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
แจ้งผู้ร้องเรียน/

หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
ผู้ร้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี 

ผู้ถูก 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องร้องเรียน 

19. ผู้ใหญ่บ้าน 
ดอนแร้ง 
หมู่ที่ 9 
12 มิ.ย.63 

- ขอความอนุเคราะห์
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่าง เนื่องจาก
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ช ารุด
เกรงว่าประชาชนที่
สัญจรไป – มา 
เวลากลางคืนจะ
ได้รับอุบัติเหตุ จึง
ขอความอนุเคราะห์
ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดจอก
เข้ามาซ่อมแซม 
จ านวน 3 จุด  

 
 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ส่งเรื่องให้กับกองช่าง 
เพ่ือเสนอนายกฯ และกองช่างออกส ารวจพื้นที่เพ่ือส ารวจ
บริเวณท่ีไฟฟ้าสาธารณะช ารุดแล ะประมาณการค่าใช้จ่าย 
เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผลการด าเนินการ 
-ยังไม่ด าเนินการ  อยู่ระหว่างเสนอคณะผู้บริหาร เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ไม่มีบุคลากร ต าแหน่งนาย
ช่างไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง เพ่ือจ้าง
เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสา ธารณะที่ช ารุดทั้งต าบลพร้อมกันใน
คราวเดียว 

-อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หนังสือ อบต. 
กุดจอก ที่ นม
73601/1377 
ลงวันที่ 15  
มิถุนายน 
 2563 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก 
เลขรับที่ 
1677/2563 
วันที่ 12  
มิถุนายน 2563 
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2. เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 -  ไม่มี 

 

      3. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ 

 -  ไม่มี 

 

 สรุป  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มีเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ จ านวน  -  เรื่อง  เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไปท้ัง สิ้น  -  เรื่อง (ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด)  

1. การด าเนินการแก้ไขและยุติเรื่องแล้ว จ านวน - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  -  
2. ยังไม่ด าเนินการ จ านวน - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ - 
3. ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ จ านวน - เรื่อง คิดเป็นร้อยละ -  


