
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         

ที ่  สพ 54501/-                                     วันที่    4    มิถุนายน   25๖๒                                                                                                                                     

เรื่อง     สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
           - ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
           - มีเรื่องร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน               25               เรื่อง 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน           20               เรื่อง 
         อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน            5               เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่มี 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                                                   (ลง 

ชื่อ)                                             
                                                                                  (นายไพบูลย์ ศรีเหรา)  
                                                        นิติกร ช านากการ 
 ข้อคิดเห็น 
.....................................................................                      ข้อคิดเห็น................................................. 

                                      
              (นางสาววรรณี ดษิฐ์กระจัน)     จ.ส.ต 
       หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน                           (  สุจเจต  สุดตา )                                     

หวัหน้าส านักปลัด                                    ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                             
                                             ข้อสั่งการ                       
      เห็นชอบ    .......................................................................... 
          ไม่เห็นชอบ ..........................................................................   

               .  
(ทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 



สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง จ านวน 

1 งานด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค   3 
2 งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 5 
3 งานตัดต้นไม ้– กิ่งไม้ 3 
4 สาธารณสุข 2 
5 งานด้านถนนพัง/เป็นหลุม/ช ารุด - 
6 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 
7 งานขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ - 
8 งานอื่นๆ 5 

  รวมทั้งหมด 25 
 

  

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

1. 8 พ.ค. 62 นางนุชนาฎ  คงศิริ ขอน้ าใช้ 1 คัน ที่ รพสต. น้ าไม่ไหล ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2. 13 พ.ค. 62 นายประวิง  ใจบุก ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3. 13 พ.ค. 62 น.ส.ชลธิชา  บองเพชร ไฟฟ้าสาธารณะดับ  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4. 14 พ.ค. 62 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ขอน้ าใช้ 1 คันรถ ที่โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5. 14 พ.ค. 62 น.ส.สุพร  ห้อยมาลา ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
6. 14 พ.ค. 62 นางบุกมี  อินทร์แสน ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
7. 14 พ.ค. 62 นายสุพิน  เพชรด าดี ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8. 14 พ.ค. 62 สุนี  สระทองลัน ขอความอนุเคราะห์ลอกคลอง 5L2L หมู่ที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
9. 14 พ.ค. 62 นางมาลี  แร่เพชร ขอน้ ามันเพ่ือไปเติมเครื่องวิดน้ า SML. หมู่ที่ 8 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10. 15 พ.ค. 62 นายขวัก  แสนชา เหม็นขี้เป็ด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11. 15 พ.ค. 62 นางค าสอน  พันธ์เพชร ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
12. 15 พ.ค. 62 นางปรียา  ตาลเพชร ขอยืมเครื่องสูบน้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
13. 16 พ.ค. 62 นายเอื้ออังกูร  แทนเพชร กระจกมองทางมืดมัวไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างด าเนินการ  
14 16 พ.ค. 62 นายเอื้ออังกูร  แทนเพชร เสียงไร้สายไม่ดัง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
15 16 พ.ค. 62 นายเอื้ออังกูร  แทนเพชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
16. 17 พ.ค. 62 นายประสูตร  เนตรสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์ขอน้ ามันเติมเครื่องวิดน้ าท่วมนาข้าว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17. 24 พ.ค. 62 นายนิวัต  เชื้อหนองปรง ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
18 24 พ.ค. 62 นางจิตติมา  เนตรเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า อยู่ระหว่างด าเนินการ  
19. 28 พ.ค. 62 นางบงกชพรรณ  เหมาเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า  หน้าโรงสี หมู่ที่ 8 อยู่ระหว่างด าเนินการ  



แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

20. 30 พ.ค. 62 น.ส.เพียงเพ็ก  ผิวพราม ขอความอนุเคราะห์ให้ไปตรวจสอบสายไฟฟ้าเนื่องจากต้นมะพร้าว
ล้มทับ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

21. 30 พ.ค. 62 สายสายัน  ชั่งเรืองกูล ขอความอนุเคราะห์แจ้งขยายแนวเขตไฟฟ้า บริเวณหลังบ้านขาบ
หีบศพ  หมู่ที่3 บ้านยางไทย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

22. 30 พ.ค. 62 น.ส.แสงนภา  หลักเพชร ควันกลิ่นเหม็นจากการเผาถ่าน ท าปุ๋ย  อยู่ระหว่างด าเนินการ  
23. 31 พ.ค. 62 นายทรงพล  มูลละออง ขอความอนุเคราะห์ยืมกรวยสีส้ม อยู่ระหว่างด าเนินการ  
24. 31 พ.ค. 62 น.ส.ปักกา  เนื้องเพชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด อยู่ระหว่างด าเนินการ  
25. 31 พ.ค. 62 นายสัจจา  ธรรมวงษ์ ขอน้ าใช้ 1 คัน ที่ รพสต. น้ าไม่ไหล ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 

 


