สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน เทศบาลตาบลบ้านแป้น
ประจาปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
รับเรื่อง

ที่

ผูร้ ้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

ขอรถกระเช้าและคนขับ วันที่ 13 ตค.
1 นายบรรยง
จักขุเรือง
2562 (พัฒนาหมู่บ้าน)
2 นายกิตติพงษ์ ขอช่วยตัดต้นไม้ในวัดบ้านรั่ว -ทุ่ง ด้านหลัง
กุณฑลกิติเดช หอไตร
3 นางสาวพรพรรณมีการปล่อยน้าที่เป็นพิษออกจากโรงงาน
ปัญญาพฤกษ์ ของทางเทศบาลตรวจสอบ/ ช่วยจัดการ
ขอติดไฟกิ่งเพิ่ม
4 นายอุทัย
โคตรสงคราม
5 นายวรเชษฐ์ ขอท้าท่อระบายน้า
นาแก้ว
ขอรถกระเช้าและช่างไฟ วันที่ 26 ตค.
6 นายบรรยง
จักขุเรือง
2562
7 นางสาวขันแก้ว ขอรับความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
โพธิจันทร์
ขอตัดกิ่งขีเหล็ก
8 นายน้าโชค
จวงสอน
9 นายสหชัย
ขอตัดต้นไม้
สหกิจจร
10 นางศรีไล
1.ขอให้ทางเทศบาลชีแจง
เจริญวัฒน์วงค์ 2.ขอให้น้าท่อเกษตรกลับมาใส่ที่เดิม
11 นายสุวรรณ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นมะพร้าว
หิรัญรัตน์
12 นายสมชาย
ขอซ่อมแซมปรับปรุงถนน
เฟยศรี
13 นางสาวนุตยา ขอตัดต้นไม้ 2 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 280/1
สมมิตร
และ280/2

ผู้รับผิดชอบ

เลขที่ หนังสือ

ลงวันที่

151/2562

๙ ต.ค. ๖๒

กอง

กองช่าง

152/2562

๑๑ ต.ค. ๖๒ งานป้องกันฯ

153/2562

๑๕ ต.ค. ๖๒ กองสาธารณสุขฯ

154/2562

๒๑ ต.ค. ๖๒

กองช่าง

ดาเนินการ

เหตุผล
ปัญหาและ
กรณีดาเนินการ
ไม่แล้วเส็จ
อุปสรรค
ภายใน ๑๕ วันทาการ

หมายเหตุ

แล้วเสร็จ
๑๓ ต.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ
๑๗ ต.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
๒๒ ต.ค. ๖๒

155/2562

๒๑ ต.ค. ๖๒

กองช่าง

156/2562

๒๒ ต.ค. ๖๒

157/2562

๒๘ ต.ค. ๖๒ กองสวัสดิการสังคม

158/2562

๒๘ ต.ค. ๖๒ งานป้องกันฯ

159/2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ งานป้องกันฯ

160/2562

๑๔ พ.ย. ๖๒

161/2562

กองช่าง

กองช่าง

๒๕ พ.ย. ๖๒ งานป้องกันฯ

163/2562

๖ ธ.ค. ๖๒

กองช่าง

164/2562

๖ ธ.ค. ๖๒ งานป้องกันฯ

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
๒๑ ต.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ
๒๕ ต.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ
๖ พ.ย. ๖๒
แล้วเสร็จ
๓๑ ต.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ
๔ พ.ย. ๖๒

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
๒๑ พ.ย. ๖๒
แล้วเสร็จ
๒๖ พ.ย. ๖๒
แล้วเสร็จ
๑๓ ธ.ค. ๖๒
แล้วเสร็จ
๑๖ ธ.ค. ๖๒

ส่งเข้า.พ.ม.เรียบร้อย

แจ้งที่ดิน
รอรังวัด

14 ปกปิดชื่อผู้ร้อง ตรวจสอบเหตุร้าคราญ (แมว)

165/2562

๑๒ ธ.ค. ๖๒ กองสาธารณสุขฯ

15 นายวีระชัย
ชัยยศ
16 นายวีระชัย
ชัยยศ
17 นายชาญฤทธ์
มณีวรรณ
18 นายบรรยง
จักขุเรือง
19 นายบรรยง
จักขุเรือง
20 นางศราพร
กมลธง
21 นายเจริญฤทธ์
เขียวกายาสิทธิ์
22 นางภทรพร
เหล่าธรรมจินดา
23 นางทัตศิณา
จองสกุล
24 นายปัณณวัชน์
อินทจักร์
25 นายพงษศักดิ์
อุประโจง
26 นายจรัล
ศรีวิชัย
27 น.ส.เพชรา
ดาวศรี
28 นายจรัล
เดชเขตขันต์
29 นางนันทนา
โสดอินดา

166/2562

๑๖ ธ.ค. ๖๒

ขอลูกรังถมถนน บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 167/2562

๑๙ ธ.ค. ๖๒

1. แจ้งให้หยุดการอบก้ามะถัน
2. ชีแจงอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ
ขอท้าหนังสือประสาน อบจ. ( ขอใช้เครื่อง
เป่าท้าความสะอาด
1. ขอช่างประเมินค่าซ่อมแซม
2. ขอรับอุกรณ์ ซ่อมแซม
1.ขอให้ขุดลอกรางระบายน้า
2. ขอเปลี่ยนฝาท่อรางระบายน้า
ขอให้ขุดลอกท่อระบายน้า

001/2563

๑๔ ม.ค. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ

002/2563

๑๕ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

003/2563

๑๕ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

004/2563

๑๖ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

ขอลาดยาง ปรับผิวถนน

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๒๔ ธ.ค. ๖๒
ไม่สามารถด้าเนินการได้

น้าเข้าแผนพัฒนาฯ

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

น้าเข้าแผนพัฒนาฯ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถด้าเนินการได้

ติดตามการปรับปรุงของ
ผูป้ ระกอบการ 20 ม.ค. 63

เขตรับผิดชอบทางหลวง
ประสานงานต่อไป

005/2563

๑๖ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เขตรับผิดชอบทางหลวง
ประสานงานต่อไป

1. ขอให้ขุดลอกรางระบายน้า
2. ขอเปลี่ยนฝาท่อรางระบายน้า
ขอขุดลอกท่อระบายน้า

006/2563

๑๖ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เขตรับผิดชอบทางหลวง
ประสานงานต่อไป

007/2563

๑๖ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เขตรับผิดชอบทางหลวง
ประสานงานต่อไป

ขอตัดต้นไม้ริมถนนหน้าร้านแจ็กไดนาโม

008/2563

ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้าบาดาล
009/2563
เพื่อการเกษตร
ขอความอนุเคราะห์ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร 010/2563
ที่ขาดไปประมาณ ๑00 เมตร
ขอตัดต้นไม้ หลังวัดบ่อโจง
011/2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ
๒๔ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๒๙ ม.ค. ๖๓
ไม่สามารถด้าเนินการได้

ขอโครงการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งทางอ้าเภอเมืองล้าพูน

๒๘ ม.ค. ๖๓

กองช่าง

๓๐ ม.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

ขอช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (พรมน้า)

012/2563

๓ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

ขอตัดต้นไม้ บริเวณซอย.4

013/2563

๓ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
๒๐ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๕ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๘ ก.พ. ๖๓

30 นางสาวนิภา ขอช่วยแจ้งเจ้าของที่ตัดหญ้าท้าความสะอาด 014/2563
ค้ามีจันทร์
(เกรงเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง)
31 นางสุภาวดี
1. ขอขุดล้าเหมือง สาบบ้านใหม่-ท่าจักร 015/2563
กุดโคกกราด 2.ท้ารางระบายน้า ซอยบ้านนายสุพจน์ ค้าวังสง่า
32 นางวรรดี
ขอซ่อมไฟกิ่ง
016/2563
อยู่เย็น
33 นายนพดล
ขอแจ้งเจ้าของที่ตัดต้นตาล
017/2563
มะโนวรรณา
34 นางสาวสุรภี ขอติดไฟกิ่งที่ปากซอย 26/1
018/2563
ธีรวิทยากุล
35 นางบังอร
ขอติดไฟส่องสว่าง ซอย 18 หลังแท็งค์น้า 019/2563
อินทจักร์
36 นายบรรเลง ขอติดไฟส่องสว่าง ซอย 16
020/2563
ฟูวงสิทธิ์
37 นายศรียนต์ ขอติดไฟกิ่งซอย 24
021/2563
บุรีรัตน์
38 นางบัวเรียว ขอช่วยสมัครผู้มีรายได้น้อย
022/2563
วังพฤกษ์
ช่วยส่งเสริมอาชีพให้มีราได้
39 นางสุวิมล
ขอเทซีเมนต์ถนนประมาณ 15 เมตร
023/2563
ธงชัย
ซอย.5
40 นางบุญช่วย ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนเสาไฟ
024/2563
บุญพิมพรัตน์
41 นางค้าปัน
ขอย้ายเสาไฟ ปรับให้ตึง
025/2563
กาวิโจง
42 นางเจตบรรจง ขอความอนุเคราะห์ปรับแก้เสาไฟ
026/2563
ศรีระพงษ์
43 นายดุลย์
ขอตัดต้นมะขามเทศ บริเวณวัดห้วยส้า
027/2563
ชมภู
หนองหนามใต้
44 นางสาวพรพรรณขอช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรท้าสวนบ้านม่วง 028/2563
ปัญญาพฤกษ์ ต้นผึง บ่อเกษตรวัดห่างช้ารุด
45 นายบรรยง
ขอรถกระเช้าพร้อคนขับฯ
029/2563
จักขุเรือง
ขอเครื่องมือตัดกิ่งไม้

๓ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

๓ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

๒ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๑๐ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๕ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๙ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๙ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๖ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๙ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๔ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ

๔ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ
๕ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๕ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๕ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๕ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๖ ก.พ. ๖๓ กองสวัสดิการสังคม

ไกล่เกลี่ยเจ้าของเก็บกวาด
ผลตาล

๑๒ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๑๒ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เนื่องจากเป็นทรัพย์สินเอกชน ไม่ใช่สาธารณะ

๑๒ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เนื่องจากเป็นทรัพย์สินเอกชน ไม่ใช่สาธารณะ

๑๒ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้

เนื่องจากเป็นทรัพย์สินเอกชน ไม่ใช่สาธารณะ

๑๗ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ
๑๙ ก.พ. ๖๓

กองช่าง

๑๙ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
๒๑ ก.พ. ๖๓
แล้วเสร็จ
๒๑ ก.พ. ๖๓

46 นายอนันต์
ขอกระจกโค้ง บริเวณซอย.6
ยะค้าป้อ
47 นายอนันต์
ขอให้เอาป้ายซอยมาติดเหมือนเดิม
ยะค้าป้อ
48 นางสาวพัชรินทร์ ขอตัดต้นไม้
วีระโจง
49 นางปราณี
ขอตัดต้นไม้
สุทธิชัยพิชาติ
50 นายอ้านวย
ขอตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้า
พุทธิมา
51 นายสวัสดิ์
ขอตัดกิ่งไม้ฟาดสายไฟฟ้า
สมอุทัย
52 นางสาววารุณี ขอตัดต้นตาลสูง
กุณนารา
53 นางจุฑามาศ ขอตัดต้นมะพร้าว สูงมากและติดถนน
ยะสง่า
54 นายเทพนิมิต ขอรับเงินการสนับสนุนซ่อมแซมบ่อเกษตร
เจริญสุข
จ้านวน 4000 บาท (มีเอกสารแนบ)
55 นายบรรจง
ขอตัดต้นไม้ขึนสายไฟ (เขตล้าเหมือง)
เขตกัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค ซ่อมแซม
56 นายรชตะ
พรมภาพ
เสียงตามสายของหมู่บ้าน
57 นายสมชาย ขอซ่อมแซม เปลี่ยนลาโพง
เฟยศรี
เสียงตามสายของหมู่บ้าน
58 นายปัญญา ขอซ่อมไฟส่องสว่าง
ยาวิชัย
ขอตัดต้นไม้ พาดสายไฟฟ้า
59 นางอัชลี
ตาบุรี
60 นายเทพนิมิต ขอตัดต้นไม้บ้านนางศรีพรรณ ปัญญาอุทัย
เจริญสุข
(หน้าวัด)
ขอตัด้นไม้พาดสายไฟฟ้าแรงสูงและ
61 นางณัฐวิท
เนตรทรา
สายเมนเข้าบ้าน

030/2563

๒๔ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

030/2563

๒๔ ก.พ. ๖๓

031/2563

๒๕ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

032/2563

๒๕ ก.พ. ๖๓ งานป้องกันฯ

033/2563 ๓ มี.ค. ๖๓

กองช่าง

งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ
ไม่สามารถด้าเนินการได้
แล้วเสร็จ
๕ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๑ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ

034/2563

๓ มี.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

035/2563

๑๑ มี.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

036/2563

๑๓ มี.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

037/2563

๒๓ มี.ค. ๖๓

แล้วเสร็จ
๑๑ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๙ มี.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ

038/2563

๓๐ มี.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

039/2563

๘ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

040/2563

๙ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

041/2563 ๑๓ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๑๓ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๒๒ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๒๒ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๒๒ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

042/2563 ๒๑ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
043/2563 ๒๑ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
044/2563 ๒๒ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

น้าเข้าแผนพัฒนาฯ

ขอท่อประปาขนาด2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
62 นายดุลย์
ชมภู
ข้อต่อต่างๆ (ภัยแล้ง)
ขอขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ สายบ้าน
63 นายสุทัศน์
คาภิคา
ขว้าง ทะลุบ้านเด่น
ขอหนังสือรับรองความเสียหายจาก
64 นายอดิศร
ปินตา
พายุฤดูรอ้ น
ออกตรวจสอบและตัดต้นไม้บังไฟกิ่ง
65 นายกาบ
กัญญโรจน์ ซ่อมไฟกิ่ง
66 นางสาวอัญชลีพขรอตัดกิ่งหูกระจง พาดสายไฟ
พิมพิรตั น์
ขอตัดกิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้าข้างโบถ์
67 นายสาคร
ถิ่นจอหอ
คริสต์
ขอหนังสือรับรองการเกิดเหตุจาก
68 นางอรทัย
ท้วมวงษ์
พายุฤดูรอ้ น
69 นางฝนทอง
ขอตัดต้นตาล 2 ต้น
ฟูจิโรจน์
70 นายเทพนิมิต ขอตัดต้นไม้ขนาดใหญ่
เจริญสุข
71 นายจ้าลอง
ขอเปลี่ยนท่อเกษตร 6 ท่อน
แก้วมณี
72 นายณรงค์
ขอเพิ่มไฟเพื่อการเกษตร
เชือเย็น
73 นายณัฐภัท ขอตัดต้นหูกวาง หน้าสถานรับเลี้ยงเด็ก
ปัญญาแสง
74 พระวิสิษฐ์
ขอช่วยล้างขีนกและสิ่งสกปกในวัด
ภฑฺฑจาโร
75 นายเทพนิมิต ขอช่วยตัดต้นไม้ในโรงเรียนหนองหนาม
เจริญสุข
76 นางอาภิสรา เหตุร้าคาญ เหม็นขีไก่และเสียงดัง
จายโจง
จากซุ้มแคนไก่ชน ล้าพูน
77 นายเทพนิมิต ขอล้างตะกอนและสิ่งสกปรก ท่อส่งน้า
เจริญสุข
ปะปาบ้านรั่ว-ทุ่ง

045/2563 ๒๓ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๒๗ เม.ย. ๖๓

046/2563 ๒๔ เม.ย. ๖๓

กองช่าง

047/2563 ๒๗ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
056/2563 ๒๘ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
057/2563 ๒๘ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
058/2563 ๒๘ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
059/2563 ๒๙ เม.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
060/2563

๕ พ.ค. ๖๓

กองช่าง

061/2563 ๑๓ พ.ค. ๖๓

งานป้องกันฯ

062/2563 ๑๔ พ.ค. ๖๓

กองช่าง

063/2563 ๑๙ พ.ค. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
๒๙ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๓๐ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๓๐ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๓๐ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๓๐ เม.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๑๔ พ.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ
๒๘ พ.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ

065/2563

๓ ก.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

066/2563

๙ ก.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ
๒๗ พ.ค. ๒๖
แล้วเสร็จ
๑๗ มิ.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ
๓ ก.ค. ๖๓
แล้วเสร็จ

067/2563

๑๗ ก.ค. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ

แล้วเสร็จ

068/2563

๒๙ ก.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

064/2563 ๑๑ มิ.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ

เจ้าบ้านตัดเอง

78 นายอนุสร
อินถาแป้น
79 นายเทพนิมิต
เจริญสุข
80 นายเทพนิมิต
เจริญสุข
81 นางบุญยวง
จามพฤกษ์
82 นายช้านาญพงษ์
สิทธิชัย
83 นางแสงจันทร์
นันทขว้าง
84 นายกัมพล
มโนพฤกษ์
85 นางสายฝน
วิตีแก้ว
86 น.ส.วรรณภา
สร้อยญาณะ
87 นางวิไลรรรณ
เชาโสโสต์
88 นางกัลยภา
อุ่นโท้กาศ
89 น.ส.เสาวลักษณ์
สุรินต๊ะ
90 นางอ้อยใจ
กัญจันทร์
91 รต.อ.บรรเจิด
อินทรารัตน์
92 น.ส.ทยพร
ค้ามีจันทร์
93 นายเทพนิมิต
เจริญสุข

ขอขุดร่องน้าจากบ้านนางค้าปัน ถึง
สวนของน.ส.เพ็ญสุข
1. ขอซ่อมแซมถนน ซ.3

069/2563
070/2563

๑๓ ส.ค. ๖๓

2. ขอกระจกมุมโค้ง

070/2563

๑๓ ส.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

ขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
เกี่ยวกับกรณีพิพาท
ขอตัดต้นไม้

071/2563

๒๕ ส.ค. ๖๓

งานนิติการ

แล้วเสร็จ

072/2563

๒๗ ส.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

ขอเทศบาลสูบน้าท่วมขังในบริเวณบ้าน

073/2563

๓๑ ส.ค. ๖๓ งานป้องกันฯ

แล้วเสร็จ

ขอท้ารางน้า เพื่อระบายน้า

074/2563

๑ ก.ย. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้ รอทาประชาคม นาเข้าแผนพัฒนาฯ

ขอน้าท่อไปวาง/ฝังท่อเพื่อให้น้าไหล
ไปตามล้าเหมืองได้
ขอให้น้าสุนัขไปอยู่ในที่เหมาะสม

075/2563

๒ ก.ย. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้ รอทาประชาคม นาเข้าแผนพัฒนาฯ

076/2563

๘ ก.ย. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ

ขอน้าล้างตลาดบ้านแป้น

077/2563

๑๕ ก.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ

ขอความอนุเคราะห์ท้าหมันแมว

078/2563

๑๗ ก.ย. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ ไม่สามารถด้าเนินการได้

ปศุสัตว์จังหวัด ไม่อนุมัติ

ขอความอนุเคราะห์ท้าหมันแมว

079/2563

๑๗ ก.ย. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ ไม่สามารถด้าเนินการได้

ปศุสัตว์จังหวัด ไม่อนุมัติ

ขอความอนุเคราะห์ท้าหมันแมว

080/2563

๑๗ ก.ย. ๖๓ กองสาธารณสุขฯ ไม่สามารถด้าเนินการได้

ปศุสัตว์จังหวัด ไม่อนุมัติ

ขอช่วยแก้ไขปัญหาน้าขัง เหม็นเน่า

081/2563

๒๑ ก.ย. ๖๓

แจ้งหนังสือเตือนครังที่ 1 ขยายเวลา 30 วัน

ขอตัดต้นไม้ หน้าปากซอยแสวง

082/2563

งานนิติการ อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ
กองช่าง
๒๕ ก.ย. ๖๓ งานป้องกันฯ
แล้วเสร็จ

๓๑ ก.ค. ๖๓

กองช่าง

ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากอายุการใช้งานนานและเป็นแบบท่อ

เห็นควรน้าเข้าแผนพัฒนาฯ เพื่อท้ารางต่อไป
กองช่าง

แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จ
๑๗ ก.ย. ๖๓
แล้วเสร็จ

๗ ต.ค. ๖๓

ขอขุดรอกรางระบายน้า บริเวณบ้าน
นางบัวเงา ทิพย์ยอด

083/2563

๒๕ ก.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ

94 นางดรุณี
ศรีวิชัย
95 น.ส.ไพลิน
ญาณะโรจน์
96 นายสมชาย
เฟยศรี
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
- ต่้ากว่า 30ปี
- 31-40ปี
- 41-50ปี
- มากกว่า50ปี

ขอขุดรอกล้าเหมือง

084/2563

๒๕ ก.ย. ๖๓

กองช่าง

แล้วเสร็จ
๒๕ ก.ย. ๖๓

ขอแก้ไขทางระบายน้า

085/2563

๒๕ ก.ย. ๖๓

ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต้าบลบ้านแป้น 086/2563
ตรวจสอบช่วยเหลือข้อร้องทุกข์

๒๕ ก.ย. ๖๓

จ้านวน(คน) ร้อยละ
52
44

54.17%
45.83%

5
6
31
54

5.21%
6.25%
32.29%
56.25%

กองช่าง

แล้วเสร็จ

งานนิติการ อยู่ระหว่างด้าเนินการ แจ้งหนังสือเตือนครังที่ 1 ขยายเวลา 30 วัน
กองช่าง

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

รวม 96 เรือ
่ ง

แล้วเสร็ จ,
74

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ
,5

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
, 17

44
39

8

2

3

