
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
ที่   สพ 54501/275                         วันที่  1  กรกฎาคม  25๖3 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

          ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านดอนได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านดอนและ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.เรื่องท่ัวไป                                                                                                                  
  -ไม่มีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
  -มีเรื่องร้องทุกขข์องประชาชน จ านาน  27 เรื่อง 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน   23 เรื่อง 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน     4 เรื่อง 

๒.เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
 -ไม่มี 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                               

 
(นายไพบูลย์  ศรีเหรา) 

นิติกร ช านาญการ          
รักษาราชการแทน  หวัหน้าส านักปลัด 

 
 

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 าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง จ านวน 

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

  รวมทั้งหมด 27 
 

  

 

 

 

 

 

 



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

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

1. 01 มิ.ย. 63 นางแจ่มจันทร์  ออเพชร ตัดต้นไม้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2. 01 มิ.ย. 63 น.ส.นุชร ี เพชรซ้อน ตัดต้นไม้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3. 01 มิ.ย. 63 นายคมเดช  ธนัทพิพิธ ขอรถกระเช้าไปตัดต้นไม ้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4. 01 มิ.ย. 63 นายเสรี  จูมเกต ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5. 02  มิ.ย. 63 นายแหลม  แองเพชร ขอความอนุเคราะห์ขอใช้น้ า ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
6. 02  มิ.ย. 63 น.ส.ใจ  เพชรด าด ี ไฟฟ้าสาธารณะดับ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
7. 08 มิ.ย. 63 นายสัจจา  ธรรมวงษ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้า  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8. 10 มิ.ย. 63 น.ส.มณันญา  แสนชา ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพ่ือตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
9. 12 มิ.ย. 63 นายศุภกิจ  เหมาเพชร ขอรถน้ าล้างเมรุ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10. 15 มิ.ย. 63 นางบัวศรี  เชื้อเพชร เผาถ่านในหมู่บ้าน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11. 17 มิ.ย. 63 นางทิฐินันท์  ทองค า ขอให้รับรองการเป็นเจ้าของบ้านของตนเองบนโฉนดที่ดินของตนเอง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
12. 18 มิ.ย. 63 นายอนุชิต  แก้วเพชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่ติด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
13. 18 มิ.ย. 63 นายทรงกต  พรมเพียงช้าง ขอน้ าใช้ล้างเมรุ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14. 18 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธีรา  ขันนาค ขอใช้รถน้ าที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
15. 18 มิ.ย. 63 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิลิกุล ขอน้ าใช้ที่โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
16. 19 มิ.ย. 63 นายธรรมนูญ  ศรีสุข ไฟฟ้าสาธารณะดับ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17. 19 มิ.ย. 63 นายสุพิน  เพชรด าดี ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
18. 19 มิ.ย. 63 นางบุญมี  อินทร์แสน ซ่อมแซมถนนช ารุด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
19. 19 มิ.ย. 63 นางบุญมี  อินทร์แสน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
20. 22 มิ.ย. 63 นาย าอาง  เสือสี ขอขยายเขตเมนท่อน้ าประปาส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
21. 22 มิ.ย. 63 นายสิทธิพงษ์  แหวนเพชร ขอดูกล้องวงจรปิด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
22. 22 มิ.ย. 63 นางสายนต์  ไพรเงิน ขอน้ าใช้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  



 

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

23. 23 มิ.ย. 63 นายธวัชชัย  เครือค าอ้าย ขอดูกล้องวงจรปิด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
24. 24 มิ.ย. 63 นางปัทมา  ปานเพชร ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
25. 25 มิ.ย. 63 นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล ขอใช้น้ าที่โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
26. 26 มิ.ย. 63 น.ส.จิณาภา  เพชรแอ ขอใช้น้ าล้างเมรุ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
27. 29 มิ.ย. 63 นายเอื้ออังกูร  แทนเพชร ไฟฟ้าสาธารณะดับ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 

 


