
      

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 /  -                 วันที่     31   มกราคม   2560 
เรื่อง    รายงานผลการดําเนินงานแจงเรื่องราวรองทุกข ประจําเดือน มกราคม 2560 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

  ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดตั้งศนูยนับเรื่องราวรองทุกข ตามคาํสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ 
252/2558  ลงวันที่  23  มีนาคม  2558  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ ดานอํานวย
ความเปนธรรม ตอบสนองการแกปญหาความเดือดรอนไดอยางรวดเร็ว  นั้น 
 

  ประจําเดือนมกราคม  2560 
  เรื่องราวรองทุกข ประจําเดือนมกราคม  2560  มีผูมายื่นเรื่องราวรองทุกข จํานวน   16  ราย 
และไดดําเนินการแกไขปญหาไปแลว  รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

เลขท่ีคํารอง กองที่
รับผดิชอบ 

เรื่องที่รองเรียน ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
1. 014/2560 

ลว.6 ม.ค.60 
กองชาง ขอความอนุเคราะหหินคลุก 

ทางเขาบานเลขที่ 149/4 
ม.6 ต.รูสะมิแล เนื่องจากฝน
ตกทําใหถนนชํารุด 
 

 / 1 ก.พ.60 

2. 013/2560 
ลว.9 ม.ค.60 

กองชาง ขอความอนุเคราะหซอม
ไฟฟาสาธารณะ หมูบาน 
นครินทร ถนน 19 ตน ม.1 
 

 / 17 ม.ค.60 

3. 016/2560 
ลว.9 ม.ค.60 

กอง
สาธารณสุข 

ขอความอนุเคราะหดูดทอ
ระบายน้ํา เนื่องจากคูตัน 
 

 / 11 ม.ค.60 

4. 068/2560 
ลว.9 ม.ค.60 

กองชาง ขอความอนุเคราะหดูดทอ
ระบายน้ํา หนานพวงศาราม
ถึง โรงเรียนอนุบาลปตตานี 
 

 / 6 ก.พ.60 

5. 023/2560 
10 ม.ค.60 

กอง
สาธารณสุข 

ขอดูดทอระบายน้ําซอยจรูญ
สําราญ 5 เนื่องจากเวลาฝน
ตกมีน้ําทวมขัง ขยะเยอะ ไม
สามารถระบายน้ําได 

 / 17 ม.ค.60 
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ลําดับ
ที ่

เลขท่ีคํารอง กองที่
รับผดิชอบ 

เรื่องที่รองเรียน ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
5. 026/2560 

ลว. 16 ม.ค.
60 

กอง
สาธารณสุข 

ขอความอนุเคราะหพนหมอก
ควันกันยุงภายในโรงพยาบาล
ธัญญารักษปตตานี 
 

 / 19 ม.ค.60 

6. 046/2560 
ลว.18 ม.ค.
60 

กองชาง ขอความอนุเคราะหซอมบํารุง
ไฟฟาสาธารณะ หมูบานออม
ทอง ซอย อสมท.หมูที่ 4  
ต.รูสะมิแล 
 

 / 23 ม.ค.60 

7. 047/2560 
ลว. 19  ม.ค.
60 

กองชาง ขอความอนุเคราะหถมหินคลุก 
(บานกาวหนา)ม.4 ต.รูสะมิแล 
เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ 
 

 / 23 ม.ค.60 

8. 049/2560 
ลว.19 ม.ค.
60 
 

กองชาง ขอหินคลุกเพ่ือถมถนน
สาธารณะ หมูท่ี 1 ถ.จรูญ
สําราญ ต.รูสะมิแล 
 

 / 24 ม.ค.60 

9. 048/2560 
ลว.19 ม.ค. 
60 

กองชาง ขอใหซอมแซมถนน เนื่องจาก
ถนนเปนหลุมเปนบอ ทางเขา
โรงแรมเซาเทิรนวิว 
 

 / 2 ก.พ.60 

10. 051/2560 
ลว.19 ม.ค.
60 
 

กองชาง ขอความอนุเคราะหถมหินคลุก 
บานกอลอบาระ หมูที 6  
ต.รูสะมิแล 

 / 24 ม.ค.60 

11. 057/2560 
ลว.20 ม.ค.
60 
 

กองชาง ขอความอนุเคราะหทาง
เทศบาล เขาไปสํารวจและ
แกไขน้ําทวมเขาบานเลขที่ 
140/14 และในระแวก
ใกลเคยีง 
 

 / 20 ม.ค.60 

12. 067/2560 
ลว.23 ม.ค 
60 

กองชาง ขอความอนุเคราะหซอมถนน
หนาสงเคราะห บริเวณ
บานเลขที่ 216/17 ม.6  
เนื่องจากถนนเปนหลุมเปนบอ 
 

 / 1 ก.พ.60 
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ลําดับ
ที ่

เลขท่ีคํารอง กองที่
รับผดิชอบ 

เรื่องที่รองเรียน ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
13. 033/2560 

14 ก.พ.60 
กองชาง ขอความอนุเคราะหหินคลุก

เพ่ือปรับปรุงถนนสาธารณะ ซ.
ปะดอซอมะ ม.1 ต.รูสะมิแล 
 

 / 7 ก.พ.60 

14. 034/2560 
14 ก.พ.60 

กองชาง เรื่องขอความอนุเคราะหตัดก่ิง
ไมและกําจัดวัชพืชในซอย 
อุมอ๋ิมคาราโอเกะ หมูที่ 6  
ต.รูสะมิแล 
 

 / 6 ก.พ.60 

15. 080/2560 
27 ม.ค.60 

กอง 
สาธารณสุข 

ขอความอนุเคราะหดูดทอ
ระบายน้ํา  ม.1 ซอย 10  
ถ.จรูญสําราญ  ต.รูสะมิแล 
เนื่อง 
 

 / 27 ม.ค.60 

16. 088/2560 
ลว.31 ม.ค.
2560 
 

กอง
สาธารณสุข 

ขอความอนุเคราะหน้ํา 
เนื่องจากน้ําประปาไมไหล ณ 
บานเลขที่ 12/18 ม.6 ถ.หลงั 
มอ. ต.รูสะมิแล 

 / 31 ม.ค.60 

 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

                                                                                
 

        (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                   นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 
ความเห็นหัวหนาสํานัก............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................                               

                                                                                 
              (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด) 
                     หัวหนาสํานักปลัด 
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ความเห็นรองปลัด...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

                                                                    
       (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
              รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
ความเห็นปลัด............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

                                                                      
       (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
              ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรี........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

                                                                  
       (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
              ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
      ปฎิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


