
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
ที่   สพ 54501/311                        วันที่   1  มิถุนายน  25๖4 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอนได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอนและ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
  -ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
  -มีเรื่องร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน  28 เรื่อง 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน            14  เรื่อง 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน    14 เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 -ไม่มี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                               
 

(นายไพบูลย์  ศรีเหรา) 
นิติกร ช านาญการ          

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 (นางสาวนันท์นภัส  คงหอม) 
หัวหน้าส านักปลัด 
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ข้อคิดเห็น........................................................................................................................................... 
  

   จ.ส.ต.            
(  สุรเจต  สุดตา ) 

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

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

 
(นายทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 
 



สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง จ านวน 

1 งานด้านสนับสนุนน้ าอุปโภค – บริโภค   - 
2 งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 3 
3 งานตัดต้นไม ้– กิ่งไม้ 15 
4 สาธารณสุข 1 
5 งานด้านถนนพัง/เป็นหลุม/ช ารุด - 
6 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   3 
7 งานอื่นๆ 6 

  รวมทั้งหมด 28 
 

  

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

1. 3  พ.ค.  64 นายเทบินทร์  เหลี่ยมเพชร ตัดต้นไม้ทับสายไฟฟ้าบริเวณวัดกลางบ้านดอน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2. 3  พ.ค.  64 ร.ต.สุรพล  ปัญสมคิด ขอคัดส าเนาใบสมัครเลือกตั้ง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3. 5  พ.ค.  64  นายกัณหา  หมวดคูณ ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4. 5  พ.ค.  64 นายอนุชิต  แก้วเพชร ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ขวางทางจราจร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5. 5  พ.ค.  64  นายสืบพงษ์  ออเพชร ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
6. 5  พ.ค.  64 นายสืบพงษ์  ออเพชร ตัดผักตบชวา อยู่ระหว่างด าเนินการ  
7. 5  พ.ค.  64 พระปลัดสมบัติ  สัญญาเดช ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8. 5  พ.ค.  64 นางช าเลือง  ปานเพชร ขออุทรขเ์รื่องการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
9. 7  พ.ค.  64 นางประเสริฐ  ฮวบเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10. 7  พ.ค.  64 นายยอดชาย  วงษ์ทอง ยืมเต้นท์ผ้าใบ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11. 13  พ.ค.  64 น.ส.นันนภัทร  อินตรา ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ (ต้นมะพร้าม) อยู่ระหว่างด าเนินการ  
12. 18  พ.ค.  64 นางสุวรรณ  เชื้อหนองปรง โคมไฟฟ้าสาธารณะช ารุด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
13. 19  พ.ค.  64 นายพรชัย  ศรีทองค า มีชาวบ้านน าขยะมาท้ิงบริเวณริมคลองชลประทาน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14. 19  พ.ค. 64 นายธงชัย  ลุมเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
15. 20  พ.ค.  64 นายบุญยืน  ศรีสุข ถมร่องน้ าสาธารณะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
16. 20  พ.ค.  64 ปัญญา  เนืองเพชร หอกระจายข่าวไม่ดัง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
17. 20  พ.ค.  64 ปัญญา  เนืองเพชร ไฟฟ้าสาธารณ้เสียไม่สว่าง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
18. 21 พ.ค.  64 น.ส.เทวี  สอนทอง ตัดต้นไม่พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
19. 21  พ.ค.  64 น.ส.รจนา  ไฝเพชร ขอสนับสนุนรถกระเช้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
20. 24  พ.ค.  64 นายสุขสันต์  มยูขโชติ ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
21. 25  พ.ค.  64 นายสมจิต  สวยงาม ตัดต้นไม้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
22. 25  พ.ค.  64 นางสมจิต์  เสนาะศัพท์ ขอหนังสือรับรองขอใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร อยู่ระหว่างด าเนินการ  



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

23. 25  พ.ค.  64 นายกวีวัฒน์  มนตรี ขอรถกระเช้าตดัต้นไม้หมู่ที่ 3 บ้านยางไทย อยู่ระหว่างด าเนินการ  
24. 27  พ.ค.  64 ว่าที่ รต.โสภณ โชคสุวรรณไพศาล ลอกคลองครลูะออ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
25. 27  พ.ค.  64 นางก าไร  เสียงดัง ตัดต้นไม ้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
26. 27  พ.ค.  64   นายสมใจ  เพชรทอง น้ าบ่อกุ้งซึมลงนา อยู่ระหว่างด าเนินการ  
27. 28  พ.ค.  64 นางไข่  เพชรคนชม ตัดต้นไม ้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
28. 28  พ.ค.  64 น.ส.พิญาพิชร์  ดวงชัย ตัดต้นไม ้ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 

 


