
                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         
ที่   สพ 54501/-                                    วันท่ี    1   มีนาคม   25๖๒                                                                                                                                     
เร่ือง     สรุปผลการด าเนนิงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบา้นดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

            ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้าน
ดอน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑.เร่ืองทั่วไป                                                                                                                  
          - ไม่มีเร่ืองร้องเรียนข้าราชการ 
          - มีเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน            ๑๕             เร่ือง 
       ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน           ๘               เร่ือง 
       อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน           ๗               เร่ือง 

๒.เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่ม ี

                               

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒ 

 
ล าดับ ประเด็นเรื่อง จ านวน 

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

  รวมทั้งหมด 15 
 

 

 

 

 

 



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

ล าดับท่ี หนังสือรับวันท่ี ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
งานค้าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

1 5 ก.พ.2562 นางชวนพิศ  อุ่นกอง ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ อยู่ในช่วงด้าเนินการ  

2 6 ก.พ.2562 นางมา  คชเสนีย์ ตัดต้นไม้ ม.2 ข้างวัดยางสว่างอารมณ์ อยู่ในช่วงด้าเนินการ  
3 7 ก.พ.2562 น.ส.ตราสุดา  เช่งฮวด ขอความอนุเคราะห์รถน้ าไปล้างโบสถ์วัดยางไทยเจริกผล ด้าเนินการเรียบร้อย  
4    8 ก.พ.2562 น.ส.พัชธ์เฒอมา  ภวิศด้ารงสริิ ไฟฟ้าส่องสว่างตามเสน้ทางในซอย 3 หมู่ 8 ไม่ติดหน้าบา้น น.ส.สายทอง อยู่ในช่วงด้าเนินการ  
5 11 ก.พ.2562 นายชาญณรงค์เดช  คลังดิษฐ์ ขออนุกาตติดตั้งป้ายหาเสียงของน.ส.สุดใจ เอี่ยมสะอาด ด้าเนินการเรียบร้อย  
6 13 ก.พ.2562 นายธนิต  ปะวิน ขอใช้น้ าในการดับฝุ่นควันในโรงเรียนศรีสร้อยเพชร ด้าเนินการเรียบร้อย  
7 15 ก.พ.2562 นางคร  กรส่งแก้ว ขอเลขทีบ่้าน อยู่ในช่วงด้าเนินการ  
8 18 ก.พ.2562 นายศุภกิจ  เหมาเพชร ขอใช้น้ าล้างเมรุวัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อย  
9 20 ก.พ.2562 นายประทวน สายเพชร ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ท่ีพาดสายไฟฟา้ อยู่ในช่วงด้าเนินการ  

10 21 ก.พ.2562 น.ส.ทิพวรรณ  ปานเพชร ขอเลขทีบ่้าน อยู่ในช่วงด้าเนินการ  
11 22 ก.พ.2562 นายสมพิศ  ไหงเพ็ชร ขอใช้รถน้ าล้างเมรุวัดดอนไฟไหม้ ม.5 ด้าเนินการเรียบร้อย  
12 25 ก.พ.2562 นายปรีดา  เพชรด้าด ี ขอใช้รถน้ าล้างโบสถ์ ท าความสะอาดเนื่องจากมีขี้นกจ านวนมาก ด้าเนินการเรียบร้อย  

13 25 ก.พ.2562 น.ส.น้้าอ้อย  ม่วงเพชร ขอความอนุเคราะห์ขอน้ าใช้ 1 คันรถ เนื่องจากน้ าประปาไม่ไหล ม.9 ด้าเนินการเรียบร้อย  
14 25 ก.พ.2562 น.ส.สไบทิพย์  ไหงเพ็ชร ขอความอนุเคราะห์ขอน้ าใช้ 1 คันรถ เนื่องจากน้ าไม่ไหล ด้าเนินการเรียบร้อย  
15 27 ก.พ.2562 นางปัทมา  ปานเพชร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า ม.4 ซอยหน้าบ้านนางปัทมาฯ อยู่ในช่วงด้าเนินการ  

      
 


