
                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         
ที่   สพ 54501/-                                    วันท่ี            เมษายน   25๖๒                                                                                                                                     
เร่ือง     สรุปผลการด าเนนิงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบา้นดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเร่ืองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑.เร่ืองทั่วไป                                                                                                                  
           - ไม่มีเร่ืองร้องเรียนข้าราชการ 
           - มีเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน               22               เร่ือง 
         ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน          10               เร่ือง 
         อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน          12               เร่ือง 

๒.เร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่ม ี

                               

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

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

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

               
(นายทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน



สรุปผลการด าเนินงาน เรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 256๒ 

 
ล าดับ ประเด็นเรื่อง จ านวน 

1 งานด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค   11 
2 งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 2 
3 งานตัดต้นไม ้– กิ่งไม้ 4 
4 สาธารณสุข 1 
5 งานด้านถนนพัง/เป็นหลุม/ช ารุด 1 
6 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - 
7 งานขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2 
8 งานอื่นๆ 1 

  รวมทั้งหมด                 ๒๒ 
 

  

 

 

 

 



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

ล าดับท่ี หนังสือรับวันที ่ ช่ือผู้ร้อง ประเด็นการรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนท่ัวไป 

1 1 มี.ค.2562 นายศตวรรษ  ใจทาน ขอความอนเุคราะห์ขอใช้รถน้ า 1 คัน (ท าความสะอาดโบสถ์วัดยางสว่าง
อารมณ์) 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

2 1 มี.ค.2562 นายสมคิด  ไหงเพ็ชร ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ (เนื่องจากจัดงานประเพณีงานศพท าให้
น้ าไหลไม่ทันใช้ ไม่เพียงพอตอ่การจัดงาน) 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

3 4 มี.ค.2562 นายณรงค ์ น้ าใจด ี ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ (เนื่องจากจัดงานประเพณีงานเสน
เรือนท าให้น้ าไหลไม่ทันใช้ ไม่เพียงพอตอ่การจัดงาน) 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

4 7 มี.ค.2562 นายขวักเมือง  เทียนเพชร ขอความอนเุคราะห์ตัดต้นไม้พาดสายไฟ หมู่ท่ี9 อยู่ในชว่งด าเนินการ  
5 8 มี.ค.2562 นางนิอร  บุกครอง ขอความอนเุคราะห์ใชร้ถน้ าเพื่อชว่ยรถผลกระทบจากฝุ่นละอองซึ่งมีปริมาณ

มากจึงขอความอนเุคราะห์รถน้ าเพือ่พรมน้ าในการบรรเทาปักหาดังกล่าวซึ่ง
จะเกิดผลกระทบแก่เด็กนักเรยีน 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

6 11 มี.ค.2562 นางปภัสมล  ม่ิงขวกั ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ (เนื่องจากจัดงานประเพณีงานเสน
เรือนท าให้น้ าไหลไม่ทันใช้ ไม่เพียงพอตอ่การจัดงาน) 

อยู่ในชว่งด าเนินการ  

7 12 มี.ค.2562 นางอรดา  พงษ์นา ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ ท่ี รพสต. เนื่องจากน้ าประปาไม่ไหลไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในการดูแลรักษาสุขภาพได้ท าให้ได้รับความ
เดือดรอ้นอย่างมากในการใหบ้ริการ 

อยู่ในชว่งด าเนินการ  

8 13 มี.ค.2562 พระอธิการประสิทธิ์  
ถาวรธมฺโม (ประสิทธิ์  แร่
เพชร) 

ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ าลา้งโบสถ์ท าความสะอาดลา้งโบสถ์ เนื่องจากมี
ข้ีนกจ านวนมาก 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

9 13  มี.ค.2562 นางบุกมี  ใจด ี ได้รับผลกระทบจากควันไฟเผาถ่าน อยู่ในชว่งด าเนินการ  
10 18 มี.ค.2562 นายรุจิกร  คลังดิษฐ ์ ขอดูกล้องวงจรปิด ด าเนินการเรียบรอ้ย  



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

ล าดับท่ี หนังสือรับวันที ่ ช่ือผู้ร้อง ประเด็นการรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนท่ัวไป 

11 18 มี.ค.2562 รตท.ทรงเกียตร  พุทธ
ประทีป 

ขอดูกล้องวงจรปิด ด าเนินการเรียบรอ้ย  

12 18 มี.ค.2562 นางมะลวิัลย์  ยอดเพชร ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ (เนื่องจากจัดงานประเพณีงานศพท าให้
น้ าไหลไม่ทันใช้ ไม่เพียงพอตอ่การจัดงาน) 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

13 19 มี.ค.2562 นายปักกา  ดาราวงษ ์ ขอความอนเุคราะห์ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ทางเข้าบ้านก านัน อยู่ในชว่งด าเนินการ  
14 20 มี.ค.2562 นางบุกมี  อินทร์แสง ขอความอนเุคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ซอย3 บา้นบ่อยุคใหม่    

หมู่ท่ี8 ไม่ติด ตรงบ้านนายคุม  เพชรแอ 
อยู่ในชว่งด าเนินการ  

15 20 มี.ค.2562 นายสัจจา  ธรรมวงษ ์ ขอความอนเุคราะห์ขอใช้น้ า 1 คันรถ ท่ี รพสต. เนื่องจากน้ าประปาไม่ไหลไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในการดูแลรักษาสุขภาพได้ท าให้ได้รับความ
เดือดรอ้นอย่างมากในการใหบ้ริการ 

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

16 21 มี.ค.2562 พระวินัย  แสงอรุณ ขอความอนเุคราะห์ขอใช้รถน้ าล้างโบสถ์เนือ่งจากมีข้ีนกจ านวนมากท่ีวัดยาง
สว่างอารมณ ์

ด าเนินการเรียบรอ้ย  

17 25 มี.ค.2562 น.ส.น้ าออ้ย  ม่วงเพชร ขอความอนเุคราะห์ตัดต้นไม้ต้นคูณพาดสายไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณตรงข้าม
สนามฟุตบอล หมู่ท่ี9 

อยู่ในชว่งด าเนินการ  

18 25 มี.ค.2562 นางมลศิริ  แร่เพชร ขอความอนเุคราะห์ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าส าธ ารณะบรเิวณก าแพงวัด
กลางบ้านดอน 

อยู่ในชว่งด าเนินการ  

19 26 มี.ค.2562 นางวีรณา  ยศศักดิ์ศรี ไหล่ทางช ารุด ถนนคอนกรีตข้างหมู่บ้านยางไทย หมู่ท่ี3 อยู่ในชว่งด าเนินการ  

20 27 มี.ค.2562 พระอธิการประสิทธิ ์ ขอความอนเุคราะห์รถน้ าล้างเมร ุ อยู่ในชว่งด าเนินการ  
21 28 มี.ค.2562 นางวิไล  ห้อยมาลา ไฟทางสาธารณะไม่ติด อยู่ในชว่งด าเนินการ  

22 29 มี.ค.2562 นายวิชิต  จับแก้ว ขอรับรองบ้านเลขท่ี 70 หมู่ 2  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง จ. สพรรณบุร ี อยู่ในชว่งด าเนินการ  

 


