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ที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
๑ นายวสันต์  พุ่มฟัก ขอให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า

บริเวณตลาดสดแม่คํามี 
ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตลาดสดแม่
คํามีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่คํามี ได้
ดําเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๒ นางจิ๋ว  เมืองมาน้อย ไม่ให้รถแบคโฮผ่านพื้นที่ไป
ซ่อมบล็อคคอนเวิร์ส เพราะ
ทําให้พื้นที่เสียหาย 

อบต. แม่คํามีรับทราบ ทราบ 

๓ น.ส.สมบูรณ์  ใจอินต๊ะ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๔ นายประหยัด  ทะจักร์ ขอความอนุเคราะห์
งบประมาณขุดลอกลําเหมือง 

ดําเนินการตรวจสอบแล้ว อบต. แม่คํามี ไม่มี
งบประมาณ.ในการดําเนินงาน รอการจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รอการจัดสรรงบประมาณ 

๕ นายศักดิ์ชัย  ชมภูวัง ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๖ นางโสพิศ  พรมวัง ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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ที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๗ นายสุพรรณ  สีใจอินทร์ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๘ นายเปลี่ยน  รัตนเมฆินทร์ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๙ น.ส.ลําดวน  สองกิติ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๐ นายดํารงค์  ดอนแก้ว ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๑ นางประนอม  ชลายนนท์ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
๑๒ นางสมหมาย  อุดขันจริง ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ

ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 
ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๓ นายคนอง  ปัญญาไว ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๔ นางสมพร  ส่งเสียง ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๕ นางสีมา  ทองอินทร์ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๖ นางบังเอิญ  สมยะ ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี ได้ดําเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
เรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
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ที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ นายบุญสวย  จันทราภาณุกร ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟ
ส่องสว่างสนามวู้ดบอล
ผู้สูงอายุ ตําบลแม่คํามี 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสนามกีฬา
โรงเรียนแม่คํามีรัตนปัญญาอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.แม่คํามี ได้ดําเนินการ
ติดตั้งไฟส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 

๑๘ นายมรกต  ชมภูวัง ขอให้ซ่อมแซมท่อถนนสายแม่
ยาง เนื่องจากชํารุดทําให้รถ
สัญจรไม่ได้ 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย รอด าเนินการ 

๑๙ นางประทิน  คันธะมาลา ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และ
จ้างเหมาผู้ติดตั้งซ่อมแซม 

รอด าเนินการ 

๒๐ นางมะลิ  ยาดี กลิ่นเหม็นคอกหมู บ้านนาย
สมาน สาใจ 

ดําเนินการตรวจสอบรอบแรกแล้วได้แจ้งให้
เจ้าของบ้านดําเนินการแก้ไข จะดําเนินการ
ตรวจสอบรอบที่ ๒ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

๒๑ น.ส.ธนาภรณ์  หม้อกรอง ขอให้ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
ที่ใช้ส่องสว่างเส้นทางสัญจร 

ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไฟกิ่ง
สาธารณะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่
คํามี อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และ
จ้างเหมาผู้ติดตั้งซ่อมแซม 

รอด าเนินการ 


