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ล าดับที่ วันที ่ ชื่อ   -   สกุล ผู้ร้อง ที่อยู่ เบอร์โทร เร่ืองที่ร้อง ผลการด าเนินการ ผู้รับเร่ือง เลขทะเบียนรับ 
1 5 มิ.ย.55 พันเอกอดิศร  สุขพรหม 104/1 ม.2 - ได้รับผลมลพิษจากฟาร์ม

สุกร 
- จิรภิญญา 1984 

2 12 ต.ค.55 นางทองค า  ข าสุวรรณ์ 75/1 ม.2 - น้ ามูลสุกรไหลเข้าสวน - จิรภิญญา 1782 

3 19 ธ.ค.55 นายเวียน  จันทร์สินทร์ 56 ม.4 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2178 

4 19 ธ.ค.55 นางสาวธิมลทร  อารี 47 ม.2 
ต.ทุ่งน้อย 

0854077637 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2179 

5 19 ธ.ค.55 นายสมจิตร  สังข์จันทร์ 1 ม.4 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2180 

6 19 ธ.๕.55 นางสง่า  เฮ็งวิทยา 1 ม.2 0442406566 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2181 

7 24 ธ.ค.55 นายธนกร  ตรีเดชา 68 ม.3 0898833786 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2194 

8 26 ธ.ค.55 นางสาวสุทิน  แสนนรินทร์ 7 ม.2 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2204 

9 26 ธ.ค.55 นางสมศรี  วงษ์แสงจันทร์ 25 ม.3 0843682503 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2205 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ วันที ่ ชื่อ   -   สกุล ผู้ร้อง ที่อยู่ เบอร์โทร เร่ืองที่ร้อง ผลการด าเนินการ ผู้รับเร่ือง เลขทะเบียนรับ 
1 5 มิ.ย.55 พันเอกอดิศร  สุขพรหม 104/1 ม.2 - ได้รับผลมลพิษจากฟาร์ม

สุกร 
- จิรภิญญา 1984 

2 12 ต.ค.55 นางทองค า  ข าสุวรรณ์ 75/1 ม.2 - น้ ามูลสุกรไหลเข้าสวน - จิรภิญญา 1782 

3 19 ธ.ค.55 นายเวียน  จันทร์สินทร์ 56 ม.4 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2178 

4 19 ธ.ค.55 นางสาวธิมลทร  อารี 47 ม.2 
ต.ทุง่น้อย 

0854077637 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2179 

5 19 ธ.ค.55 นายสมจิตร  สังข์จันทร์ 1 ม.4 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2180 

6 19 ธ.๕.55 นางสง่า  เฮ็งวิทยา 1 ม.2 0442406566 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2181 

7 24 ธ.ค.55 นายธนกร  ตรีเดชา 68 ม.3 0898833786 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2194 

8 26 ธ.ค.55 นางสาวสุทิน  แสนนรินทร์ 7 ม.2 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2204 

9 26 ธ.ค.55 นางสมศรี  วงษ์แสงจันทร์ 25 ม.3 0843682503 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2205 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ วันที ่ ชื่อ   -   สกุล ผู้ร้อง ที่อยู่ เบอร์โทร เร่ืองที่ร้อง ผลการด าเนินการ ผู้รับเร่ือง เลขทะเบียนรับ 
10 27 ธ.ค.55 นางบุญธรรม  ผุยรอด 74 ม.3 - น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2219 

11 27 ธ.ค.55 นายวีระชัย  สุขแจ่ม 126 ม.3 0810161171 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2220 

12 27 ธ.ค.55 นายอภิชาติ  ตรีเดชา 68 ม.3 0811985227 น้ าเค็ม - จิรภิญญา 2221 

13 6 มี.ค.60 นายวิสัน  ผลเจริญรัตน์ 265/8ม.9 
ต.ล าพยา 

- ปัญหาการออกใบรับแจ้ง
การขุดดินถมดิน 

- วินัย 328 

14 3 เม.ย.60 นายสิทธิชน  ปาละวงศ์ 135/2 ม.2 - ปล่อยน้ าเข้าบ่อเลี้ยงปลา 
ท าให้ปลาออกจากกระชัง 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ 
เร่ืองยุต ิ

วินัย 543 

15 19 มิ.ย.60 นายสง่า  ค าร้อยแสน 42 ม.3 - ปล่อยน้ าล้างไส้หมูลง
หลังบ้าน มีกลิ่นเหม็น 

ไกล่เกลี่ยแล้ว อยู่
ระหว่างแก้ไข 

วินัย 950 

16 28 มิ.ย.60 นายประสิทธิ์  ค าร้อยแสน 13 ม.3 - กิ่งไม้ลงร่องน้ า ท าให้น้ า
ไหลไม่สะดวก 

ไกล่เกลี่ยแล้ว อยู่
ระหว่างแก้ไข 

วินัย 1001 

17 8 ส.ค.60 นางนงค์รัก  ชูราศี ม.3 - ขอตัดต้นไม้ที่กีดขวาง
ทางเข้าไปท าการเกษตร 

ไกล่เกลี่ยแล้ว อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

วินัย 1203 

18 16 ต.ค.60 นายณรงค์  ร่มโพธิ์ด ี ต.ห้วยด้วน     - ขออนุญาตขุดทาง
สาธารณะ 

ที่อยู่ในพื้นที่มาบแค 
แนะน าให้ไปมาบแค 

วินัย 1514 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ วันที ่ ชื่อ   -   สกุล ผู้ร้อง ที่อยู่ เบอร์โทร เร่ืองที่ร้อง ผลการด าเนินการ ผู้รับเร่ือง เลขทะเบียนรับ 
19 14 ม.ค.61 นายบุญส่ง  ปีมณี 87 ม.2 - อู่ต่อรถ ท าสี ก่อให้เกิด

กลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง 
ไกล่เกลี่ยได้ 
ปัญหายุต ิ

วินัย 76 

20 30 พ.ค.61 นางสาวณัฐพรรณ ผุยรอด 12/2 ม.4 
ต.ห้วยด้วน 

- ขอให้ตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

พิจารณาแล้วไม่อยู่
ในอ านาจของอบต. 

วินัย 802 

21 31พ.ค.61 นางพิมพ์พา  แก้วค านพ 138/1 ม.3 - ให้ตรวจสอบทางว่าใช่
ทางสาธารณะหรือไม่ 

ผลตรวจสอบเป็น
ทางส่วนบุคคล 

วินัย 814 

22 4 ก.ย.61 นายแก้ว  ศรีนวลข า 77/2 ม.1 
 

- ถูกปิดทาง ไม่สามารถเข้า
ไปท านาได้ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการไกล่เกลี่ย 

วินัย 1364 

23 19 ก.ย.61 นายณัฐพล  ก าจัดภัย 161 ม.2 - น้ าท่วมไร่ ต้องการให้ท า
ท่อระบายน้ า 

อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณปี 2562 

วินัย 1438 

24 24 ก.ย.61 นางจันทร์ทา  แจ่มเล็ก 200 ม.2  ให้ตรวจสอบว่าที
ข้างเคียงบุกรุกที่หรือไม่ 

ไกล่เกลี่ยส าเร็จ 
ปัญหายุต ิ

วินัย 1462 

25 19 ต.ค.61 นางสุวีณา  กองกัลยา 127/4 ม.2 - น้ าในคลองข้างบ้านมีสีด า  
และมีคราบ 

อยู่ระหว่างต าเนิน
การแก้ไข 

วินัย 1617 

         

         


