
             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานนิติการ / ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
ที่   สพ 54501/519                         วันที่  1  ธันวาคม   25๖3 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 
  
เรียน      นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านดอน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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  24 เรื่อง 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ      จ านวน   19 เรื่อง 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านาน     5 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 าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
ล าดับ ประเด็นเร่ือง จ านวน 

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

  รวมทั้งหมด 24 
 

  

 

 

 

 

 

 



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

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

1. 2 พ.ย. 63 นายส าเริง  ช่างไม้งาม น้ าท่วมทางเข้าบ้าน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
2. 2 พ.ย. 63 นายธิติชัย  แสงเพชรอ่อน ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าพร้อมน้ ามัน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
3. 2 พ.ย. 63 นายสุพิน  เพชรด าดี ไฟฟ้าสาธารณะดับ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4. 3 พ.ย. 63 นายบรรจบ  ใจบุญ ขอใช้รถน้ าล้างท่อประปาประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
5. 3 พ.ย. 63 นายวิเชียร  บุญศักดิ์ ตัดต้นไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
6. 3 พ.ย. 63 นายทรงกรต  พรมเพียงช้าง ได้รับความเดือดร้อนน้ าท่วมข้าว ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
7. 3 พ.ย. 63 นายสุพิน  เพชรด าดี ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ าพร้อมน้ ามัน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
8. 4 พ.ย. 63 พระอาทร  ทองสุกใส ขอใช้น้ าวัดดอนไฟไหม้ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
9. 4 พ.ย. 63 นายจันทร์  รูปหมอก ได้รับความเดือดร้อนน้ าท่วมทางเข้า-ออก บ้าน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

10. 4 พ.ย. 63 น.ส.แก้ว  แก้วเพชร น้ าท่วมบ้าน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
11. 5 พ.ย. 63 นายบรรจบ  ใจบุญ ขอสนับสนุนน้ ามัน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
12. 10 พ.ย. 63 นางเบญจมาศ  แสนชา ย้ายป้ายคนดีศรีสุพรรณ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
13. 12 พ.ย. 63 นางบุญมี  อินทร์แสน ไฟฟ้าสาธารณะเสียไม่สว่าง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14. 12 พ.ย. 63 พระปลัดสมบัติ  สัญญาเดช ตัดต้นไม้วัดยางไทยเจริญผล ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
15. 12 พ.ย. 63 น.ส.แววตา  แสเพ็ชร ไฟฟ้าสาธารณะไม่สว่าง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
16. 12 พ.ย. 63 นายสุเทพ  แทนเพชร ขอสนับสนุนเรือตัดผักตบชวา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17. 12 พ.ย. 63 นายสุเทพ  แทนเพชร ขอสนับสนุนเครืองสูบน้ าพร้อมน้ ามัน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
18. 13 พ.ย. 63 นายทองหล่อ  บองเพชร ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
19. 13 พ.ย. 63 น.ส.พัชรา  รุณคุณยง ตัดแต่งก่ิงไม้ริมทาง อยู่ระหว่างด าเนินการ  
20. 16 พ.ย. 63 นายทรงกรต  พรมเพียงช้าง ขอใช้น้ าล้างเมรุวัดกลางบ้านดอน ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
21. 16 พ.ย. 63 นางอารี  เกิดรุ่งรือง ซ้อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
22. 23 พ.ย. 63 นายเสนาะ  มั่นเพชร ขอใช้น้ าล้างเมรุวัดยางสว่างอารมณ์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  



ล าดับที่ หนังสือรับวันที่ ชื่อผู้ร้อง   หมายเหตุ 
งานค าร้องทุกข์ – ร้องเรียนทั่วไป 

23. 25 พ.ย. 63 น.ส.ส าเภา  เที่ยนเพชร ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
24. 30 พ.ย. 63 นายถวิล  แสนชา ขอดูกล้องวงจรปิด ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 

 


