
 

 

 

 

 

ตารางคุมทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเรื่องร้องเรียนทุกข์ทั่วไป  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

 

                     ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



 

 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

                     ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 

 

                     ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน มกราคม  ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน กมุภาพนัธ์  ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน มนีาคม  ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  เมษายน ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

๑ ๐๐๑ ๑ เม.ย. ๖๕ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นางอารยา  ฉตัรทอง ๐๐๑ ๗ วนั ๙ เม.ย.๖๕ กองช่าง 
 ๒ ๐๐๒ ๕ เม.ย.๖๕ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายปรัชญา จรจรัญ ๐๐๒ ๓ วนั ๙ เม.ย.๖๔ กองช่าง 

๓ ๐๐๓ ๕ เม.ย. ๖๔ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นางรัตนา  สมคัรสมาน ๐๐๓ ๓ วนั ๙ เม.ย.๖๔ กองช่าง 



 

 

 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

๑ ๐๐๔ ๓ พ.ค. ๖๔  ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายศกัด์ิดา  ปรากฎมาก ๐๐๔ ๓ วนั ๗ พ.ค.๖๔ กองช่าง  



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  มถุินายน ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

๑ ๐๐๕ ๔ มิ.ย. ๖๔       ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นางสมควร  ศิริพูน ๐๐๕ ๖ วนั ๑๐ มิ.ย. ๖๕ กองช่าง 
 ๒ ๐๐๖    ๘ มิ.ย. ๖๔  ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายเอก  หงษท์อง ๐๐๖ ๒ วนั ๑๑ มิ.ย.๖๔ กองช่าง 

๓ ๐๐๗ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายจ าเนียร  คงกลา้ ๐๐๗ ๓ วนั ๑๘ มิ.ย.๖๔ กองช่าง 



 

 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

๑ ๐๐๘ ๘ ก.ค. ๖๔ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายสัญญา สันทานุลยั ๐๐๘ ๑ วนั  ๙ ก.ค.๖๔ กองช่าง 
 

๒ ๐๐๙ ๒๒ ก.ค. ๖๔ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายวเิชียร วงศส์กุล ๐๐๙ ๑วนั ๒๓ ก.ค.๖๔ กองช่าง 



ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

 

 

 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

๑ ๐๑๐ ๔ ส.ค.๖๔ ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือขัดข้อง นายเยอรมนั  ชมดี ๐๑๐ ๑๓ วนั ๑๘ ส.ค. ๖๔ กองช่าง  



 

ตารางคุมทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขท่ั์วไป ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร ์จังหวัดสุรินทร ์

ประจ าเดอืน  กันยายน  ๒๕๖๔ 

 

 

                 ผูร้ายงาน 

(นางสาวทิภาภรณ์  จนัทินมาธร) 

เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 

ที่ 
เลขที่รับ รับเร่ืองเม่ือ 

ประเดน็เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ช่ือ-นามสกลุ ผู้ร้อง 
การด าเนินงาน หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

เดือน  กนัยายน  ๒๕๖๔ เลขที่ส่ง ระยะเวลา แจ้งเร่ืองเม่ือ 

         
ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/

ร้องทุกข์ 
 



 

 

 

 

 

 

 


