
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
ที่   สพ 54501/48                       วันท่ี  5กุมภาพันธ์   25๖3 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 

          ตามที ่เทศบาลต าบลบา้นดอนไดแ้ตง่ต้ังเจ้าหนา้ท่ีประจ าศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอนและ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
  -ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ  
  -มีเรื่องร้อง ทุกขข์องประชาชน จ านาน 24เรื่อง 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน            4               เรื่อง  
  อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน           20               เรื่อง  

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 -ไม่มี 

       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ                               

 
(นายไพบูลย์  ศรีเหรา) 

นิติกร ช านาญการ          
รักษาราชการแทน  หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

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

   จ.ส.ต . 
(  สุรเจต  สุดตา ) 

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

 อื่นๆ  ..................................................   
     
 

 
(ทรงบท คุ้มฉายา) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 



สรุปผลการด าเนินงาน เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง จ านวน 

1 งานด้านสนับสนุนน ้าอุปโภค – บริโภค   9 
2 งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 6 
3 งานตัดต้นไม ้– กิ่งไม้ 1 
4 สาธารณสุข 1 
5 งานด้านถนนพัง/เป็นหลุม/ช้ารุด 1 
6 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   - 
7 งานอื่นๆ 6 

  รวมทั้งหมด  24 
 

  

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เทศบาลต าบลบ้านดอน                                                                                                                                 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

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

1. 2 ม.ค. 63 นายขัน  แบ่งเพชร มรดก อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
2. 3 ม.ค. 63 รต.อ.วีรบุตร  สุขแสง ขอดูกล้องวงจรปิด ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3. 6 ม.ค. 63 นายขวัญชัย  แร่เพชร ขออนุญาตซ่อมไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่2 ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4. 7 ม.ค. 63 นางกัญญา  ไฝเพชร ไฟทางสาธารณะไม่ติด ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5. 7 ม.ค. 63 พระอธิการวินัย ขอน ้าใช้ที่วัดยางสว่างอารมณ์ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
6. 8 ม.ค. 63 นายนิวัฒน์  ส้าเนียงล ้า  ยืมกลองทอมพร้อมขา ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
7. 14ม.ค. 63 น.ส.พิกุล  ใจบุญ แจ้งเรื่องความเดือดร้อนจากการถมท่ีดิน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8. 14 ม.ค. 63 น.ส.พิกุล  ใจบุญ ถนนช้ารุด อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
9. 15 ม.ค. 63 พระอธิการประสิทธิ์ถาวรธมฺโม ขอน ้าใช้วัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10. 15 ม.ค. 63 นายสมัย  เหลาเพชร ปล่อยน ้าเสียลงในแปลงข้าว ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11. 16 ม.ค. 63 นางบาง  ยังเพชร ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด้าเนินการ  
12. 17 ม.ค. 63 พระสมุห์เพชร ขอน ้าใช้วัดหัวท้านบ ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
13. 21ม.ค. 63 นายสกล  สาตศิลป์ ขอหนังสือรับรองสถานที่ตั งอาคารที่ส้านักงาน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14. 21 ม.ค. 63 นางทองสุข  กรณีย์ น ้าประปาหมู่บ้านไม่ไหล  หมู่ที่3 ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
15. 21 ม.ค. 63 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ขอน ้าใช้ภายในโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
16. 21 ม.ค. 63 น.ส.พิมพา  ม่วงเพชร ขอน ้าใช้น ้าประปาท่ี รพสต.บ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17. 22 ม.ค. 63 พระปลัดสมบัติ ขอน ้าใช้ที่วัดยางไทยเจริญผล ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
18. 23 ม.ค. 63 นายอนุชิต  แก้วเพชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่าง ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
19. 23 ม.ค. 63 นางจ้านง  เพชรด้าดี ขอน ้าใช้ อยู่ระหว่างด้าเนินการ  



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

20. 24 ม.ค. 63 นายฉลอง  ผิวพราม ยืมกลองทอมพร้อมขา ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
21. 25 ม.ค. 63 พระอธิการประสิทธิ์ถาวรธมฺโม ขอน ้าใช้วัดกลางบ้านดอน ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
22. 28 ม.ค. 63 นายสุพิน  เพชรด้าดี ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
23. 28 ม.ค. 63 นางต้วน  ปานเพชร ไฟฟ้าสาธารณะมาสว่าง ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
24. 31 ม.ค. 63  นางไกร  มั่นเพชร ขอน ้าใช้ อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

 

 


