
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  29  ธันวาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่  21 - 28 ธันวาคม  2563 คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6    
รวมจำนวน  2  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 2 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม) 
        หัวหน้าสำนักปลัด       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  15  ธันวาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม  2563 คือ หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 6 รวมจำนวน  2  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 2 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม) 
        หัวหน้าสำนักปลัด       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  16  พฤศจิกายน  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2563 คือ หมู่ที่ 8 จำนวน  1  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม) 
        หัวหน้าสำนักปลัด       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  21  ตุลาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  19  ตุลาคม  2563 คือ หมู่ที่ 6 จำนวน  1  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม) 
        หัวหน้าสำนักปลัด       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  14  กันยายน  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  11 กันยายน 2563 คือ หมู่ที่ 8 จำนวน  1  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  20  กรกฎาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่  14 กรกฎาคม 2563 คือ หมู่ที่ 6 จำนวน  1  ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  1  กรกฎาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  19 - 25  มิถุนายน 2563 คือ หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 6 รวมจำนวน  1 ครัวเรือน และ 2 หน่วยงาน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 1 ครัวเรือน และ 2 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  12  มิถุนายน  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  1 - 11  มิถุนายน 2563 คือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 
รวมจำนวน  2 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 2 ครัวเรือน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  29  พฤษภาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  18 - 29  พฤษภาคม 2563 คือ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 
และหมู่ท่ี 6 รวมจำนวน 7 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 7 ครัวเรือน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  5  พฤษภาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  22 - 23  เมษายน 2563 คือ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 6 รวมจำนวน 4 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 4 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  21  เมษายน  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  7 - 21  เมษายน 2563 คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6    
รวมจำนวน 7 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 7 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  3  เมษายน  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  20 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 คือ หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 
และหมู่ท่ี 8 รวมจำนวน 5 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 5 ครัวเรือน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  17  มีนาคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  5 – 16  มีนาคม  2563 คือ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 
6และหมู่ที่ 7 รวมจำนวน 7 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 7 ครัวเรือน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  11  กุมภาพันธ์  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  3 – 7  กุมภาพันธ์  2563 คือ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 8 รวมจำนวน 6 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 6 ครัวเรือน  เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 

 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  29  มกราคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  15 – 29  มกราคม  2563 คือ หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 8 รวมจำนวน 9 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 9 ครัวเรือน และ 1 หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 
 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ      

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ   โทร/FAX. 0 5500 9993  

ที ่       พล 77501/                              วันที ่  10  มกราคม  2563    

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตพื้นที่ตำบลชาติตระการ อำเภอ      
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่  2 – 15  มกราคม  2563 คือ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 
3 , หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 8 รวมจำนวน 8 ครัวเรือน นั้น 

ในการนี้  เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตำบลชาติตระการ  ได้ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อแจกจา่ย
น้ำให้กับประชาชนที่ยื่นคำร้องดังกล่าว จำนวน 8 ครัวเรือน เรียบร้อยแล้ว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    (ลงชื่อ)                                   ผู้รายงาน   
                             (นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ) 

               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด    - ความเห็นปลัด อบต. 
……………………………..…………………………                     ……………………………..………………………… 
………………………………………………………..           ……………………………………………………….. 
 

 
    (นางสาวศุวภัทร  หมื่นชม)                (นางเพลินพิศวาส  ชุตินธรารักษ์) 
        หัวหน้าสำนักปลัด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

 - ความเห็นนายก อบต. 
 ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 
 
                   (นายบุญทา   จันทะคุณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ      

 
 


