
 

สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ต าบลนิคมห้วยผ้ึง อ าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ์   
ประจ าประงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
1 นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต. บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย

ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๒ ต.ค.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอติดต้ังโคมไฟใหม่ หน้าร้าน

ประชารัฐ ค าร้องที่ ๑/๒๕๖๑ ลว.๒ ต.ค.๖๐ 
 

๒ นายสมชาย เฉวี่ยงหงศ์ ส.อบต.บ.โนนส าราญ ม.๙ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓ ต.ค.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าบ้านนาย
สมคิด/ทางโค้งกลางบ้าน/หน้าประปา ค าร้อง
ที่ ๒/๒๕๖๑ ลว.๒ ต.ค.๖๐ 

 

๓ นายณรงค์ นรชาญ ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๑ ต.ค.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าส านักงาน/หน้า
บ้านนายค าเพ่ิม/ถนนริมคลอง  ค าร้องที่ ๓/
๒๕๖๑ ลว.๑๑ ต.ค.๖๐ 

 

๔ นายดิเรก พฤกษชาติ บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง      
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๑ ต.ค.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะหน้าบ้านนายดิเรก พฤกษชาติค า
ร้องที่ ๔/๒๕๖๑ ลว.๑๑ ต.ค.๖๐ 

 

๕ นายณรงค์ นรชาญ ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๘ ต.ค.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะหน้าหน้าศาลาประชาคม ค าร้องที่ 
๕/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ต.ค.๖๐ 

 

๖ นายวิชิต ชาระ ส.อบต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓๑ พ.ย.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้าหน้า
บ้านนายดิเรก/นส.ศิริประภา ค าร้องที่ ๖/
๒๕๖๑ ลว.๒๘ พ.ย.๖๐ 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมาย
เหตุ 

๗ นายสมศักด์ิ ชาระมาตย์ ส.อบต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
 

๑ พ.ย.๒๕๖๐ 
 

แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้านอบต.
สมศักด์ิ/หน้า รร.ห้วยฝา ร้องที่ ๗/๒๕๖๑ ลว.
๒๘ พ.ย.๖๐ 

 

๘ นายสงวน นนบรรดิษฐ์ ส.อบต.บ.ไทรงาม ม.๑๐ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒ พ.ย.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าบ้านแก้วร้าน
เสริมสวย ค าร้องที่ ๒/๒๕๖๑ ลว.๘ ต.ค.๖๐ 

 

๙ นายณรงค์ นรชาญ ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓ พ.ย.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าบ้านนางน้อย  
ค าร้องที่ ๙/๒๕๖๑ ลว.๙ พ.ย.๖๐ 

 

๑๐ นายณรงค์ นรชาญ ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๔ พ.ย.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าติดต้ังโคมใหม่หน้า
โรงสีข้าว ค าร้องที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลว.๑๐พ.ย.๖๐ 

 

๑๑ นายสมหวัง ไชยประโคม ส.อบต.ต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณทางออกหลังวัด ค าร้องที่ ๑๑/
๒๕๖๑ ลว.๒๒ พ.ย.๖๐ 

 

๑๒ นายไสว สุขดี ส.อบต.บ.โนนส าราญ ม.๙ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๕ ม.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้าหน้าลาน
ปราถนา/ซ.ศูนย์เด็กเล็กเก่าค าร้องที่๑๒/๒๕๖๑ 
ลว.๕ ม.ค.๖๑ 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
1๒ นายณรงค์ นรชาญ 

 
ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๙ ม.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สามแยกคลองน้ า
ทางเข้าหมู่บ้าน/สะพานไปหนองอีบุตรค าร้อง
ที๑่ ๒/๒๕๖๑ ลว.๙ ม.ค.๖๑ 

 

๑๓ นายณรงค์ นรชาญ 
 

ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๗ ม.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าบ้านนางเถื่อน 
ค าร้องที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ม.ค.๖๑ 

 

๑๔ นางมณี ญาญเสถียร ส.อบต.บ.ร่องแก่นคูณ ม.๑๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หน้าบ้านนายสุริยา 
ญาญเสถี่ยร ค าร้องที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลว.๒๐ 
ม.ค.๖๑ 

 

๑๕ นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต. บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๙ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะหน้าทางเข้าหมู่บ้านค าร้องที่ ๑๕/
๒๕๖๑ ลว.๙ พ.ย.๖๑ 

 

๑๖ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๙ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะหน้าหน้าศาลาประชาคม ค าร้องที่ 
๑๖/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๑๗ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า เปลี่ยนโคมไฟหน้า
บ้านนายสนิท ค าร้องที่๑๗/ ๒๕๖๑ ลว.๑๗
พ.ย.๖๑ 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
1๘ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม

ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน

นายประพันธุ์ โพธิพิฑูรย์ ค าร้องที่ ๑๘/
๒๕๖๑ ลว.๑๔ ก.พ.๖๑ 

 

๑๙ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นายกองเพ็ง โยวัฒศรี ค าร้องที่ ๑๙/๒๕๖๑ 
ลว.๑๔ ก.พ.๖๑ 

 

๒๐ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นายโทน ภูธรชัย ค าร้องที่ ๒๐/๒๕๖๑      
ลว.๑๔ ก.พ.๖๑ 

 

๒๑ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นายสมร บุตรแสน ค าร้องที่ ๒๐/๒๕๖๑      
ลว.๑๔ ก.พ.๖๑ 

 

๒๒ นายสนิท สุดสน ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้า
สาธารณะหน้าหน้าร้านค้าประชารัฐ ค าร้องที่ 
๒๒/๒๕๖๑ ลว.๑๔ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๒๓ นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต.ต.บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๐ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ
หน้าร้านค้าประชารัฐ ค าร้องที่๒๓/ ๒๕๖๑     
ลว.๑๐ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๒๔ นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต.ต.บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย

ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๑๐ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน

นายปรุงศักด์ิ ชมพูบุตร ค าร้องที่ ๒๔/๒๕๖๑ 
ลว.๑๐ ก.พ ๖๑ 

 

๒๕ นายวิชิต ชาระ ส.อบต.ต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๕ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า หลอดขาด สายไฟ
ไหม้ ค าร้องที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลว.๑๕ ก.พ.๖๑ 

 

๒๖ นายอ าพร วิชัยโย .บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง      
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๐ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณสี่แยกศาลา
ประชาคมขวามือหลอดที่ ๒ ร้องที่ ๒๖/
๒๕๖๑ ลว.๒๐ ก.พ.๖๑ 

 

๒๗ นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต.ต.บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๑ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค ารอ้งขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นางสุภี ประทุมชาติ ค าร้องที่ ๒๗/๒๕๖๑      
ลว.๒๑ ก.พ.๖๑ 

 

๒๘ นายไสว สุขดี ส.อบต.บ.โนนส าราญ ม.๙ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๔ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณไฟฟ้าหน้า
บ้านผู้ช่วย บุญมี ค าร้องที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลว.๒๔ 
ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๒๙ นายอ าพร วิชัยโย .บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.
ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓ มี.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ
ซอยตรงข้ามศาลาประชาคม หน้าบ้านนาง
บาง ภูนาแร่ ค าร้องที่๒๙/ ๒๕๖๑  ลว.๓ 
มี.ค.๒๕๖๑ 

 

 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๓๐ นายอ าพร วิชัยโย .บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.

ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๑๐ มี.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณซอยวัดเหนือ

ทั้งซอยที่ ค าร้องที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลว.๑๐ มี.ค.
๖๑ 

 

๓๑ นายอ าพร วิชัยโย .บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.
ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๖ มี.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า ซ.โรงสีข้าว ซ.คลอง
ฉุกเนิน/หน้าบ้านพ่อใหญ่พิมพ์ ค าร้องที่๓๑/
๒๕๖๑ ลว.๑๖ มี.ค.๖๑ 

 

๓๓ นายสมัย มงคลเคหา ส.อบต.บ.นาอุดม ม.๒ ต.นิคมห้วยผึ้ง 
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๕ มี.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณในวัด หน้า
วัด หน้าป่าช้าค าร้องที่๓๓/๒๕๖๑ ลว.๒๕ 
มี.ค.๖๑ 

 

๓๔ นายณรงค์ นรชาญ ส.อบต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๒ มี.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นายณรงค์ นรชาญ ค าร้องที่ ๓๔/๒๕๖๑      
ลว.๒๒ มี.ค ๒๕๖๑ 

 

๓๕ นายองุ่น ชาลีวันดี ส.อบต.บ.โนนสมควร ม.๑๒ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๔ เม.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าร้าน
ซ่อมมอเตอร์ไซร์/ร้านก๋วยเต๋ียวยายต๋ิม/เสา
ถัดจาดโรงสีค าร้องที่๓๕/๒๕๖๑ ลว ๔ เม.ย.
๒๕๖๑ 

 

๓๖ นายสมปอง ค าประเทือง ส.อบต.ต.บ.ภูเงิน ม.๑๑ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๙เม.ย ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ
หน้าประปาใหม่ค าร้องที่๓๖/ ๒๕๖๑  ลว.๑๙ 
เม.ย.๒๕๖๑ 

 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๓๗ นางนุช นพท้าว .บ.โนนสมควร ม.๑๒ ต.นิคมห้วยผึ้ง 

อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๒๑เม.ย ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน

นายประสิทธ์ิ ชมพูบุตร หน้าบ้านนายเสริม 
พาพาน ซ.สนามกอล์ฟ ๔ จุด ทางโค้งหนองอี
บุตร ๒ จุด ค าร้องที่๓๗/๒๕๖๑ ลว.๒๑ เม.ย 
๖๑ 

 

๓๘ นายนายวิชิต ชาระ สอบต..บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓๐ พ.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้า ร.ร./ซ.
คลองฉุกเฉิน ทางซอยส่งท้ายอ่าง ซ.กลางบ้าน
ค าร้องที่๓๘/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค.๖๑ 

 

๓๙ นางมณี ญาณเสถียน ส.อบต.บ.ร่องแก่นคูณ ม.๑๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓๐ พ.ค ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณในวัด หน้า
วัด หน้าประปาเก่า หน้าบ้านนายสุริยา       
ค าร้องที่๓๙/๒๕๖๑ ลว.๓๐ พ.ค ๒๕๖๑ 

 

๔๐ นายสมชาย เฉวี่ยงหงศ์ ส.อบต.บ.โนนส าราญ ม.๙ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามหน้า
บ้านนายสามชายเฉวี่ยงหงศ์/ซ.บ้านผู้ใหญ่/
ปากทางไปหนองอีบุตร/หน้าบ้านนายไพศาล 
เพ่ิมเติม  ค าร้องที่ ๔๐/๒๕๖๑ ลว.๑ มิ.ย ๖๑   

 

๔๑ นายสมัย มงคลเคหา ส.อบต.บ.นาอุดม ม.๒ ต.นิคมห้วยผึ้ง 
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๕ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณเสาไฟฟ้า
สุดท้ายทางไป ม.๕ ทางไปบ.เหล่าสีแก้ว     
ค าร้องที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลว.๕ มิ.ย ๖๑   

 

๔๒ นายณรงค์ นรชาญ 
 

ส.อบต.ต.บ.คลองอุดม ม.๑ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๒ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ
หน้าบ้านนายเสวย /นายพงษ์ ทวีเรือง /สี่แยก
คลองน้ า หน้าบ้านผู้ใหญ่ ค าร้องที่ ๔๒/
๒๕๖๑ ลว.๑๒ มิ.ย.๖๑ 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๔๓ นายสไว สุขดี ส.อบต..บ.โนนสมควร ม.๑๒ ต.นิคม

ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๑๖ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หน้า

ร้านอาหารซอยสวนป่า ค าร้องที่ ๔๓/๒๕๖๑ 
ลว.๑๖ มิ.ย.๖๑ 

 

๔๔ นายสมปอง ค าประเทือง สอบต..บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๘ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า ถนนในหมู่บ้าน    
ค าร้องที่๔๔/๒๕๖๑ ลว. ๘ มิ.ย. ๖๑ 

 

๔๕ นายสนิท สุดสน  ส.อบต.บ.โนนทับช้าง ม.๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๓ มิ.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน
นายโทน ภูธรชัย/หน้าบ้านนายประพันธุ์/หน้า
โรงปุ๋ยชีวภาพ/หน้าบ้านนางสีมา จอมค าสิงค์ 
ค าร้องที่๔๕/๒๕๖๑ ลว.๒๓ มิ.ย ๒๕๖๑ 

 

๔๖ นายสมศักด์ิ ชาระมาตย์ ส.อบต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๐ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณซอยหลังวัด
เหนือ  ค าร้องที่ ๔๖/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ส. ๖๑   

 

๔๗ นางมณี ญาณเสถียน ส.อบต.บ.ร่องแก่นคูณ ม.๑๕ ต.นิคม
ห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๑ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหน้าบ้าน 
นายสุริยา ญาณเสถียน /ในซอยหน้าประปา
เก่าค าร้องที่๔๗/๒๕๖๑ ลว.๒๑ ส.ค.๖๑  

 

๔๘ นายสมัย มงคลเคหา 
 

ส.อบต.ต.บ.นาอุดม ม.๒ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๑ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ
หน้า ร.ร.หนองแก้ว หน้าป่าช้า ค าร้องที่ ๔๘/
๒๕๖๑ ลว.๒๑ ส.ค.๖๑ 

 

 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๔๙ นางสาวนุงค์นุช นพท้าว .บ.โนนสมควร ม.๑๒ ต.นิคมห้วยผึ้ง 

อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
๒๑ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ทางโค้ง

ไปหนองอีบุตร หน้าร้านก้วยเต๋ียวไก่ ค าร้องที่ 
๔๙/๒๕๖๑ ลว.๒๑ สค..๖๑ 

 

๕๐ นายสมศักด์ิ ชาระมาตย์ ส.อบต.บ.ห้วยฝา ม.๑๓ ต.นิคมห้วย
ผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๖ ก.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าบริเวณ บริเวณซ.ร.ร.
ห้วยฝา/ซ.หลังวัดเหนือ /ซ.วัดใต้ ค าร้องที่ 
๕๐/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.ย.๖๑ 

 

๕๑ นายสมัย มงคลเคหา ส.อบต.บ.นาอุดม ม.๒ ต.นิคมห้วยผึ้ง 
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๘ ก.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหลังวดับ้าน
นาอุดม ค าร้องที่ ๕๑/๒๕๖๑ ลว.๒๘ ก.ย.๖๑ 

 

๕๒ น.ส.วราภรณ์ ศรีเรือง อายุ ๓๕ ปี ๓๔ ม.๑ บ.คลองอุดม   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๘ เม.ย๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ เม.ย.๖๑ 

 

๕๓ นายล้น อุ่นทยา อายุ ๗๖ ปี ๓๙ ม.๑ บ.คลองอุดม   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๓/๒๕๖๑ ลว. ๒๒ พ.ค.๖๑ 

 

๕๔ นายปรีดี ดิษฐเนตร อายุ ๕๒ ปี ๓๒ ม.๑ บ.คลองอุดม   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๗ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๔/๒๕๖๑ ลว. ๗ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๕๕ นายวิน เวียงสมุทร อายุ ๖๑ ปี ๕๙ ม.๙ บ.โนนส าราญ   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๒ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๒ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๕๖ นางเจษฎาภรณ์ สุระเสียง อายุ ๕๐ ปี ๖๒ ม.๑๐ บ.ไทรงาม   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ 

 

๕๗ น.ส.ปรภาศิริ พฤษชาติ อายุ ๓๕ ปี ๙๒ ม.๑๓ บ.ห้วยฝา    
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๑ ม.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ม.ค.๒๕๖๑ 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๕๘ นายพิสิษฐ์ ผลไชย .อายุ ๖๐ ปี ๑๗๐ ม.๙ บ.โนน

ส าราญ  ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง   
จ.กาฬสินธุ์ 

๒๐ มี.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๘/๒๕๖๑ ลว. ๒๐ มี.ค.๒๕๖๑ 

 

๕๙ นายสมดี จันทคัต อายุ ๕๙ ปี ๖ ม.๒ บ.นาอุดม        
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๕ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๕๙/๒๕๖๑ ลว. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๑ 

 

๖๐ นางมะลัย มงคลเคหา อายุ ๕๓ ปี ๑๙ ม.๒ บ.นาอุดม        
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหลังวดับ้าน
นาอุดม ค าร้องที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลว.๒๖ กพ.๖๑ 

 

๖๑ นางอ่อนน้อม ศรีวะสุข อายุ ๕๑ ปี ๙ ม.๒ บ.นาอุดม        
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๖ ก.พ.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.พ.๒๕๖๑  

 

๖๒ นายสมศักด์ิ ตรีพงษ์ อายุ ๔๐ ปี ๑๕๙ ม.๙ บ.โนนส าราญ   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒ เม.ย.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๒/๒๕๖๑ ลว. ๒ เม.ย.๒๕๖๑ 

 

๖๓ นางประนอม แสงสาร อายุ ๔๗ ปี ๙๓ ม.๑๓ บ.ห้วยฝา    
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๓๑ พ.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๓/๒๕๖๑ ลว.๓๑ พ.ค.๒๕๖๑ 

 

๖๔ นายดาวเรือง สีโนรักษ์ อายุ ๕๘ ปี ๑๒๒ ม.๑๓ บ.ห้วยฝา   
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๔/๒๕๖๑ ลว.๖ มิ.ย. ๒๕๖๑  

 

๖๕ นายสุนิตย์ สุระเสียง อายุ ๖๒ ปี ๓๐ ม.๒ บ.นาอุดม     
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๑ ก.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลว. ๑๑ ก.ค.๒๕๖๑ 

 

๖๖ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นผาลา อายุ ๔๖ ปี ๑๒๕ ม.๙ บ.โนนส าราญ    
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๒๓ ก.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๖/๒๕๖๑ ลว. ๒๓ ก.ค.๒๕๖๑ 

 

 



 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ ว/ด/ป เรื่องร้องทุกข์ หมายเหตุ 
๖๗ นางทับทิม ชมิทท์ .อายุ ๔๓ ปี ๗๘ ม.๑ บ.คลองอุดม 

ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์ 
๖ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 

ค าร้องที่ ๖๗/๒๕๖๑ ลว. ๖ ส.ค.๒๕๖๑ 
 

๖๘ นางอ าไพ แสวงผล อายุ ๔๐ปี ๙๓ ม.๑๐ บ.ไทรงาม       
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ า ขอต่อน้ าใหม่ 
ค าร้องที่ ๖๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑ 

 

๖๙ นายค าผาย สาโรจน์ อายุ ๓๔ ปี ๑๔๗ ม.๑๐ บ.ไทรงาม 
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 

๑๐ ก.ค.๒๕๖๑ แบบค าร้องขอซ่อมไฟฟ้า บริเวณหลังวัดบ้าน
นาอุดม ค าร้องที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ก.ค.๖๑ 

 

 


