
                                                    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                                                                         
ที่   สพ 54501/-                                    วันที่    12  พฤศจิกายน   25๖๑                                                                                                                                     
เรื่อง      สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
           - ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
           - มีเรื่องร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน              ๒๖               เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 - ไม่มี 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                   (ลงชื่อ)                                             
                                                                                  (นายไพบูลย์ ศรีเหรา)  
                                                        นิติกร ช านากการ 
 ข้อคิดเห็น 
.....................................................................                      ข้อคิดเห็น 
......................................................................       .................................................................. 

                                                                     
              (นางสาววรรณี ดษิฐ์กระจัน) 
       หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน                   จ.ส.ต.                                                                       

หวัหน้าส านักปลัด                                              (  สุจเจต  สุดตา )                                                                                                                                               
                                                                                  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
                                             ข้อสั่งการ                       
      เห็นชอบ    .......................................................................... 
          ไม่เห็นชอบ ..........................................................................   

               .  
(ทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

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

1 1 ต.ค.2561 นายทองหล่อ บองเพชร ขอลูกลังกลบหลุมบ่อบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ม.5 - ม.7 เสร็จเรียบร้อย  
2 2 ต.ค.2561 นายชัชชัย  เลิศสง่า ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้าบริเวณข้างโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ เสร็จเรียบร้อย  
3 3 ต.ค.2561 น.ส.ส าอางค์  หลักเพชร ตัดต้นไม้บริเวณริมทางสาธารณะ เนื่องจากลมพัดแรงอาจจะล้มทับหลังคาบ้าน เสร็จเรียบร้อย  
4 8 ต.ค.2561 น.ส.บุญจวบ  อิเพชร ตัดต้นไผ่เนื่องจากเกี่ยวกับสายอินเตอร์เน็ตอยู่ บริเวณซอยบ้าน สท.สว่าง ก่ าเพชร ม.2 เสร็จเรียบร้อย  
5 10 ต.ค.2561 น.ส.น้ าอ้อย วงษ์สุวรรณ ตัดกิ่งไม้บริเวณริมทางสาธารณะหลังบ้านคุณน้ าอ้อยม.3 เสร็จเรียบร้อย  
6 10 ต.ค.2561 นายเอื้ออังกรู  แทนเพชร ตัดกิ่งไม้บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยบุญมา เนื่องจากเสียดสีกับสายไฟฟ้าอยู่ และไฟฟ้า

สาธารณะดับบริเวณ 3แยก ประปาหมู่ท่ี 9 ดอนไฮ 
อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

 

7 12 ต.ค.2561 นายอุเทน ยอยรู้รอบ ขอน้ าล้างเมรุ (ป่าช้าดอนไฮ ม.9) เสร็จเรียบร้อย  
 15 ต.ค.2561 นายอภิศักดิ์  ฉิมวัย ตัดต้นไม้ เสร็จเรียบร้อย  
9 15 ต.ค.2561 นางจ ารอง  โมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อย  
10 15 ต.ค.2561 น.ส.ดารัตน์  ทรัพย์ประภา ขอให้ไปตัดกิ่งไม้ เสร็จเรียบร้อย  
11 15 ต.ค.2561 นายโกวิน  ผ่องศร ี ตัดต้นมะพร้าว เสร็จเรียบร้อย  
12 16 ต.ค.2561 นายทองค า  บองเพชร ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 เนื่องจากฟิวส์ซ็อต เสร็จเรียบร้อย  
13 16 ต.ค.2561 น.ส.อระรรณ  ผ่องศรี ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณ ม.3 ซอยชลประทานส่งน้ า เนื่องจากต้นไม้จะล้ม

ทับสายไฟและบังทางถนนจราจร 
เสร็จเรียบร้อย  

14 16 ต.ค.2561 นายเอื้ออังกรู  แทนเพชร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อย  
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ล าดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

15 16 ต.ค.2561 นายนพพร  เพชรแอ ขอหนังสือเพ่ือจะน าไปแจ้งไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับบริเวณม.8  เสร็จเรียบร้อย  
16 18 ต.ค.2561 น.ส.ศลิษา ใจมั่น ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหน้าโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ เนื่องจากไฟฟ้าไม่ติด

ก่อให้เกิดเหตุอันตรายได้ 
เสร็จเรียบร้อย  

17 22 ต.ค.2561 นายกัณหา  หมวดคูณ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ล้มทับพาดสายไฟ ม.4  เสร็จเรียบร้อย  
18 22 ต.ค.2561 น.ส.กชพรรณ  เนตร

สุวรรณ 
ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเพ่ือขอเลขท่ีบ้าน เสร็จเรียบร้อย  

19 22 ต.ค.2561 น.ส.กัลยา ไฝเพชร ตัดต้นไม้บริเวณหน้าบ้านร่มไม้ เนื่องจากพาดสายไฟฟ้า ม.2 ซอยสระหลวง เสร็จเรียบร้อย  
20 24 ต.ค.2561 น.ส.บุญมา  ไฝเพชร การขอใช้น้ าประปา หมู่ที่ 9 อยู่ในช่วง

ด าเนินการ 
 

21 25 ต.ค.2561 นายส านึก  แผนสมบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้ายกต้นไม้ล้มที่วัดบ้านหัวท านบ ม.4 เสร็จเรียบร้อย  
22 25 ต.ค.2561 นายวิรัตน์  แยกผิวผ่อง ร้องทุกข์เรื่องสุนัขข้างบ้านเห่าเสียงรบกวนทั้งคืนเป้นเวลา 2-3 ปีมาแล้ว เสร็จเรียบร้อย  
23 29 ต.ค.2561 นายสุวโรจน์  รุ่งนิธิพงค์ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 อยู่ในช่วง

ด าเนินการ 
 

24 29 ต.ค.2561 นางบุญส่ง พีระภานนท์ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นมะขามเทศท่ีพาดสายไฟฟ้า ม.9  
ซอยบ้านผู้ใหญ่สุเทพ 

อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

 

25 29 ต.ค.2561 นายศุภชัย  อุบลแย้ม ขอน้ าน าไปใช้ใน รพ.สต.บ้านดอน เนื่องจากน้ าประปาไหลไม่ทัน เสร็จเรียบร้อย  
26 30 ต.ค.2561 นายวิชัย  คงเพชร ขอความอนุเคราะห์ไปปรับเกลี่ยบริเวณข้างทางถนน หมู่ที่ 6 ซอยบ้านหมวดนัน 

เนื่องจากต้นไม้ข้างถนนบังทางทางจราจร 
อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 

 

 


