


 
 

แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 

ปี พ.ศ. 2561 
ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
เร่ืองร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
วนัที ่

ได้รับเร่ือง 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1 -หนังสือที่ว่าการอ าเภอ
ดอนเจดีย์ที่ สพ 
0818/341 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้องเรียนการก่อสร้าง
อาคารรุกล้ าถนน
เทศบาลซอย 3 

9 กุมภาพันธ์
2561 

-กองช่าง (นายจตุรงค์ 
อินทร์พรหม) 

-เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 พบว่า
ตามเส้นทางถนนเทศบาลซอย 3  ใน
ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นถนนใน
บางส่วน ซึ่งเริ่มส ารวจจากจดุแรก
ถนนเทศบาลซอย 3  ตรงข้ามวง
เวียนไฟประดับบางจุดวัดความ
กว้างยาวได้บางจุดวัดไม่ได้เนื่องจาก
สภาพถนนบางช่วงไม่พบหลักเขต
และไม่มีสภาพความเป็นถนน และ
จากการส ารวจเบ้ืองต้นพบว่า มีบ้าน
จ านวน 4 หลงั รุกล้ าถนน
สาธารณประโยชน์โดยทั้ง 4 หลัง ได้
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างคร่อมถนน
สาธารณประโยชน ์

 อยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 

ปี พ.ศ. 2561 
ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
เร่ืองร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
วนัที ่

ได้รับเร่ือง 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

     -หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ 53401/371 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2561 เรื่อง ขอรังวัดสอบ
เขตที่ดินสาธารณประโยชน ์
 
 
 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ 53401/861 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2561 แจ้งเรื่องร้องเรียน
การก่อสร้างอาคารรุกล้ าถนน
เทศบาลซอย 3 ไปยังที่ว่าการอ าเภอ
ดอนเจดีย์ 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ 53402/1447 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 เรื่องขอรังวัดสอบ
แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอ
น าส่งเช็ดเลขที่ 10046126 
จ านวน 1 ฉบบัเป็นค่ารังวัดสอบแนว
เขตที่ดินสาธารณประโยชน ์

-หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่ สพ 
0020.06.3/2069 ลงวันที่ 11 
เมษายน 2561 แจ้งประมาณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัด 
เป็นเงินจ านวน 11,520 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
สาขาดอนเจดีย์ แจ้งใบนัดรังวัด
ตามค าขอฉบับที่ 41/21/62 ลง
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2561 ไปท า
การังวัดวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 

ปี พ.ศ. 2561 
ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
เร่ืองร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ 
วนัที ่

ได้รับเร่ือง 
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2 หนังสือที่ว่าการ
อ าเภอดอนเจดีย์ที่ 
สพ 0818/1040 
ลงวันที่ 9 เมษายน 
2558  
 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน
คัดค้านการปิดถนน 

9 เมษายน 
2558 

กองช่าง (นายธาตรี 
เปรมวิเชียร) 

-เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในวันที่ 17 เมษายน 2558 พบว่า 
ถนนดังกล่าวได้มีบุคคลไปปิดกั้นถนน
เพื่อแสดงแนวเขตของตน ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็น
ที่ดินของนายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ ตาม
โฉนดที่ดิน เลขที่ 6767 เล่มที่ดิน 
447 หน้าส ารวจ 418 ต าแหน่ง
ที่ดินระวาง 5038Ⅲ0816-
4(1∶1000)ถนนดังกล่าวเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากถนน
สาธารณะที่แสดงในเอกสารสิทธิของ
นายคึกวุฒ ิ
ลาภธีรวุฒิ เป็นลักษณะถนนคอนกรีต
ที่มีการเทเป็นแผ่นเดียวกัน 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ ๕๓๔๐๑/718 ลงวันที่  30  
มิถุนายน 2558 เรื่องขอคดัส าเนา
ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีค า
รับรองส าเนาถูกต้อง เพื่อน ามา 
 

-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ 53401/420 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2558 เรื่อง ร้องทุข์/
ร้องเรียนคัดค้านการปิดถนน 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ 53401/637 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2558  เรื่อง รายงาน
ความคืบหน้าการสืบค้นพยาน
เอกสารกรณีการปิดกั้นถนนข้าง
ธนาคารไทยพาณิชย์  
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ 53401/796 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง รายงาน
ความคืบหน้าการสืบค้นพยาน
เอกสารกรณีการปิดกั้นถนนข้าง
ธนาคารไทยพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 
ปี พ.ศ. 2561 

ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

วนัที ่
ได้รับเร่ือง 

หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประกอบการพิจารณาและตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ใ ห้ อ า เ ภ อ ด อ น เ จ ดี ย์
ประกอบการพิจารณา  

- หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
ส พ 5 3 4 0 1 / 582 ล ง วั น ที่ 4  
มิถุนายน ๒๕๕8 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ขอส าเนาภาพถ่ายแผนที่
ทางอากาศ เพื่อจะได้น าภาพถ่าย
ทางอากาศดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาคด ี

- หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
ส พ  5 3 4 0 1 / ว  ล ง วั น ที่  1 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญมา
ให้ถ้อยค ากรณีที่มีการปิดกั้นถนนข้าง
ธนาคารไทยพาณิชย ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 
ปี พ.ศ. 2561 

ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

วนัที ่
ได้รับเร่ือง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ที่ 
สพ  53401/774 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความ
อ นุ เ ค ร า ะ ห์ พ นั ก ง า น อั ย ก า ร
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 

 

  

-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ  53410/975  ล งวั นที่  8 
กันยายน 2559 เรื่องการด าเนินกา
รั ง วั ด แ ล ะ แ บ่ ง หั ก เ ป็ น ที่
สาธารณประโยชน์  โดยเทศบาล
ต า บ ล ด อ น เ จ ดี ย์ จ ะ เ ป็ น ผู้ อ อ ก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 

ด าเนินการไกล่เกลี่ย เมื่อวันที ่6 
กันยายน 2559 ระหว่าง  
นายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ เจ้าของ
ที่ดิน และนายสุทธิศักดิ์  
ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี ซึ่ง
นายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ ตกลงและ
ยินดีที่จะยกที่ดินที่พิพาทให้เป็น
ทางสาธารณประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 
ปี พ.ศ. 2561 

ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

วนัที ่
ได้รับเร่ือง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -หนั ง สื อ ส านั ก ง านที่ ดิ น จั งห วั ด
สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ ที่  สพ 
0020.06.3/4971 ลงวันที่ 28 
กั น ย า ย น  2 5 5 9  เ รื่ อ ง  ก า ร
ด าเนินการรังวัดและแบ่งหักเป็นที่
สาธารณประโยชน ์

 

 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ 53401/1219 ลงวันที่ 11 
กันยายน 2561 เรื่อง ขอคดัส าเนา
โฉนดที่ดิน ที่ได้ด าเนินการหัก
แบ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน ์
 

-หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ ที่ สพ 
0020.06.3/1549 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 แจ้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเป็นเงิน 
3,075 บาท และนัดรังวัดวันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 
09.30 น. 
 
-หนังสือส านักงานที่ดินจังหวัด
สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์  ที่ สพ 
0020.06.3/5356 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2561 แจ้งได้
ด าเนินการคัดส าเนาโฉนดพร้อม
รับรองส าเนาเอกสารที่ดินดังกล่าว
ส่งพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 
ปี พ.ศ. 2561 

ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

วนัที ่
ได้รับเร่ือง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ 53401/1268 ลงวันที่ 20 
กันยายน 2561 เรื่อง ร้องทุกข์/
ร้องเรียนคัดค้านการปิดถนน  
 
 
-หนังสือเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ที่ 
สพ 53401/1305 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2561 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ประเมินราคาที่ดิน 
 
 
 
-หนังสือส านักงานที่ดินจงัหวัด
สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ ที่ สพ 
0020.06.2/5721 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม 2561 
 

-แจ้งผลเรื่องรอ้งทุกข์/ร้องเรียน 
ไปยังที่ว่าการอ าเภอดอนเจดีย์ 
เป็นที่ยุติ และส านักงานที่ดิน
จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ 
ได้ด าเนินการแบ่งหักเป็นที่
สาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว 
-ขอความอนุเคราะห์ขอทราบราคา
ประเมินที่ดิน เพื่อประกอบการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบแด่
นายคึกวุฒิ ลาภธีรวุฒิ ผู้ที่อุทิศ
ที่ดินเพ่ือเป็นถนน
สาธารณประโยชน ์
-ส านักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แจ้งราคาประเมินที่ดิน ตารางวา
ละ 7,500 บาท เนื้อที่จ านวน  
0-0-55 ไร ่รวมเป็นเงิน 
412,500 บาท 
-การด าเนินการตามขบวนการทาง
กฎหมาย เป็นที่สิ้นสุดด้วยขัน้ตอน
การไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท
เป็นอันยุติเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบบญัชีรับเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลดอนเจดยี์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ ช่ือผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

วนัที ่
ได้รับเร่ือง 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ผลการปฏิบัตงิาน 
 

แจ้งผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3 นางสาวนงลักษณ์  
ศรีสวัสดิ ์

เหตุร าคาญเกิดจาก
การเลี้ยงสัตว ์

10 กันยายน 
2561 

-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
(นางสาวกนกรดา  
ฉิมวัย) 

-เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 61 พบประเด็น
ปัญหาดังนี ้
- ผู้ถูกร้องเรียนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน
โดยการผูกและขังในบ้านเช่าโดยปล่อย
ปะละเลยเรื่องการท าความสะอาด 
ปล่อยให้สุนัขและแมวถ่ายอุจาระใน
บ้าน ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านที่
อยู่ติดกัน อีกทั้งน าสุนัขไปผูกและเลี้ยง
ไว้บนบริเวณชั้น 2 โดยปล่อยให้สุนัขอุ
จาระปัสสาวะท าให้บ้านสกปรกและ
เป็นการเพาะพันธุ์เช้ือโรค และการ
เลี้ยงสัตว์ของผู้ถูกร้องเรียนเกินจ านวน
ที่กฎหมายเทศบาลก าหนด  
-เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไข
และก าหนดระยะเวลาการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 
กันยายน 2561 
-วันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่
ได้เข้าตรวจสอบตามที่ได้แนะน า/
ปรับปรุง/แก้ไข พบว่า ผู้ถูกร้องเรียนได้
ท าการปรับปรุง/แก้ไข ตามค าแนะน า 
 

 
 
 
-วันที่ 12 กันยายน 2561 รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยัง
นางสาวนงลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ โดยได้ท า
ข้อตกลงกับผู้ถูกร้องเรียนให้แก้ไข
ปรับปรุงภายในวันที่ 14 กันยายน 
2561 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-วันที่ 14 กันยายน 2561 รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ถูก
ร้องเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามค าแนะน า เป็นที่เรียบร้อย ข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวเป็นอันยุติ 
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