
                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         
ที่   สพ 54501/-                                    วันท่ี    ๔   กุมภาพันธ์   25๖2                                                                                                                              
เร่ือง     สรุปผลการด าเนนิงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบา้นดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเร่ืองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑.เร่ืองทั่วไป                                                                                                                  
           - ไม่มีเร่ืองร้องเรียนข้าราชการ 
           - มีเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน              ๑๗               เร่ือง 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน           ๔               เร่ือง 
         อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน         ๑๓               เร่ือง 

๒.เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่ม ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                   (ลง 

ช่ือ)                                             
                                                                                  (นายไพบูลย ์ศรีเหรา)  
                                                        นิติกร ช านากการ 
 ข้อคิดเห็น 
.....................................................................                      ข้อคิดเห็น................................................. 

                                      
              (นางสาววรรณี ดิษฐ์กระจัน)     จ.ส.ต 
       หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ รักษาราชการแทน                           (  สุจเจต  สุดตา )                                     

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

               
(ทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 



สรุปผลการด าเนินงาน เรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข ์ เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 
ล าดับ ประเด็นเรื่อง จ านวน 

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

  รวมทั้งหมด 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

ล าดับท่ี หนังสือรับวันที ่ ช่ือผู้ร้อง ประเด็นการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรยีนท่ัวไป 

1 3 ม.ค. 2562 นายคัมภีร์  เป้าเพชร ขอความอนเุคราะห์รถกระเชา้ไปยกรางน้ าในบ้าน ม.1 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
2 4 ม.ค. 2562 นางทองสุข  กรณีย ์ ตัดต้นไม้บริเวณบ้านเลขท่ี 329 ม.3 ซอยบ้านศรเพชร อยู่ในชว่งด าเนินการ  
3 8 ม.ค. 2562 นายศุภกิจ  เหมาเพชร เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง หนา้ทางสาธารณะ ม.1 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
4 9 ม.ค. 2562 นางจีรดา  ใจปิง ร้องทุกข์บ้านตรงข้ามเผาถ่านควันเข้าบ้านท าใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย ม.6 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
5 9 ม.ค.2562 นายประสาร  เลีย่นเพชร ตัดต้นไม้บริเวณทางสาธารณะหน้าบ้าน ม.9 ด าเนินการเรียบรอ้ย  
6 14 ม.ค. 2562 นายอดุลย์  เกตุหอม ตัดต้นไม้ก่ิงไม้และต้นมะพร้าว ซอยบ้านศรเพชร อยู่ในชว่งด าเนินการ  
7 15 ม.ค. 2562 นายสุทธิพงศ์  ออเพชร ซ่อมแซมไฟฟ้าบรเิวณ ม.7 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
8 16 ม.ค. 2562 นายเพชรนอ้ย  ศรีสุข ขอน้ าอุปโภค/บริโภค ให้กับวดัหัวท านบ ด าเนินการเรียบรอ้ย  
9 16 ม.ค. 2562 นายพิพัฒน์  อนสุร ขอน้ าล้างเมรุวัดยางสว่างอารมณ์ ด าเนินการเรียบรอ้ย  

10 17 ม.ค. 2562 นางวันเพก็  แองเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า ม.8 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
11 22 ม.ค. 2562 น.ส.ปนัดดา  แซ่ลิ้ม หอกระจายข่าวไม่ดัง บรเิวณหน้าบ้านผู้ใหก่ ม.2 (ผู้ใหก่เก่า) อยู่ในชว่งด าเนินการ  
12 24 ม.ค. 2562 น.ส.พิศนันท์  เลี่ยนเพชร ขอความอนเุคราะห์ตัดต้นไม้ ม.2 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
13 25 ม.ค. 2562 น.ส.ศรีวรรณ  ใจเย็น ขอความอนเุคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด ม.7 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
14 29 ม.ค .2562 น.ส.บุปผา  สุจิตร ขอความอนเุคราะห์รถกระเชา้ย้ายแท้งน้ าออกจากบ้าน ม.9 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
15 30 ม.ค. 2562 นางสมใจ  บุกม ี ขอความอนเุคราะห์รถกระเชา้ไปตัดต้นมะขามท่ีพาดสายไฟฟ้า ม.6 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
16 30 ม.ค. 2562 นายเพชรนอ้ย  ศรีสุข ขอน้ าประปา 4 แท้งให้กับวัดหัวท านบใช้ในงานปิดทอง ด าเนินการเรียบรอ้ย  
17 31 ม.ค. 2562 นายขวักชัย ออ่นเพชร ขอรถน้ าล้างโบสถ์วัดยางสว่างอารมณ ์ อยู่ในชว่งด าเนินการ  

 


