
                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         
ที่   สพ 54501/-                                   วันที่   4   ธันวาคม   25๖2                                                                                                                                     
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
           - ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
           - มีเรื่องร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน               21               เรื่อง 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน          20               เรื่อง 
         อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน            1               เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่มี 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                               

 
( นายไพบูลย์  ศรีเหรา ) 

นิติกร ช านาญการ          
รักษาราชการแทน  หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

   ข้อคิดเห็น........................................................................................................................................... 
   

                              จ.ส.ต. 
   (  สุรเจต  สุดตา )                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                    ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
 
 - ข้อสั่งการ                       
  ทราบ    ..............................................  

      อ่ืนๆ  ..................................................   
                                        
 

 
     ( ทรงบท คุ้มฉายา ) 

      นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 



สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

 
ล ำดับ ประเด็นเร่ือง จ ำนวน 

1 งานด้านสนับสนุนน ้าอุปโภค – บริโภค   12 
2 งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 4 
3 งานตัดต้นไม ้– กิ่งไม้ 4 
4 สาธารณสุข - 
5 งานด้านถนนพัง/เป็นหลุม/ช้ารุด - 
6 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - 
7 งานอื่นๆ 1 

  รวมทั้งหมด 21 
 

  

 

 

 

 



แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบำลต ำบลบ้ำนดอน                                                                                                                                 
อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

ล ำดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
งานค้าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

1 1 พ.ย. 62 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ขอน ้าใช้ที่รงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2 1 พ.ย. 62 พระปลัดสมบัติ  จารุวิไล ขอน ้าใช้ที่วัดยางไทยเจริญผล ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3 4 พ.ย. 62 นายอนุชิต  แก้วเพชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่างและห่อกระจายข่าวไม่ดัง ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4 4 พ.ย. 62 พระครูสุวรรณยติวงค์ ขอน ้าใช้ที่วัดดอนไฟไหม้ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5 5 พ.ย. 62 นายณฐพนธ์  ฐปณธนพงค์ ตัดต้อนไม้ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
6 7 พ.ย. 62 พระอธิการวินัยอภิณโณ ขอน ้าใช้ที่วัดยางสว่างอารมณ์ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
7 13 พ.ย. 62 พระอธิการประสิทธิถาวรรมฺโม ขอน ้าใช้ที่วัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8 14 พ.ย. 62 นายประพันธ์  บัวใจรัก ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าไปตัดต้นไม้ อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
9 18 พ.ย. 62 นางศรญา  ศรีสุข ขอรถกระเช้าเปลี่ยนหลอดไฟ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10 20 พ.ย. 62 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ขอน ้าใช้ที่รงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11 21 พ.ย. 62 พระวินัย  แสงอรุณ ขอน ้าใช้ที่วัดยางสว่างอารมณ์ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
12 22 พ.ย. 62 พระอธิการประสิทธิถาวรรมฺโม ขอน ้าใช้ที่วัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
13 22 พ.ย. 62 นายภาณุวัฒน์  มิ่งขวัญ ขอความอนุเคราะห์รถน ้าไปที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14 26 พ.ย. 62 นายภาณุวัฒน์  มิ่งขวัญ ขอความอนุเคราะห์รถน ้าโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
15 26 พ.ย. 62 นางเนือง  ใจบุญดี ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
16 26 พ.ย. 62 นางฮวย  อิเพชร ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ข้าง รพสต.บ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17 26 พ.ย. 62 น.ส.วาณิชชา  มาเพชร ไฟฟ้าสาธารณะดับ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
18 29 พ.ย. 62 นายทวี  หลักเพชร ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
19 29 พ.ย. 62 สิบเอกทะนงเดช  เป้าเพชร ขอความอนุเคราะห์ยืมกลองคู่ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  



ล ำดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลกำรด ำเนินงำน หมำยเหตุ 
งานค้าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

20 29 พ.ย. 62 พระอธิการประสิทธิถาวรรมฺโม ขอน ้าใช้ที่วัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
21 29 พ.ย. 62 พระสรรเพชร  สร้อยเพชร ขอน ้าใช้ที่วัดดอนไฟไหม้ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 

 


