
 
บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลบางปลา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน ตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 2707 
ลงรับวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 

นายขวัญตา เหลืองขม้ิน 
55/1 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างเข้าด้าเนินการ 
ซ่อมแซมในเบื้องต้นตามค้าร้องแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
 

- แจ้งผล  นายขวัญตา เหลืองขม้ิน 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
1 พฤศจิกายน 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

2 2752 
ลงรับวันท่ี 9 ตลุาคม 2562 
ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 

นายวิชัย จ้อยชะรัตน์ 
เลขที่ -  ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ 
บริเวณปากซอย 7/1 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างเข้าด้าเนินการตามค้าร้องแล้ว  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

- แจ้งผล  นายวิชัย จ้อยชะรัตน์ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
29 ตุลาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

3 2489 
ลงรับวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2562 

น.ส.พรพรรณภา พุฒท่าไม้ 
22/6 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องท่อระบายน้้าอุดตัน 
บริเวณซอย 9 ถ.บางปลา 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เข้าด้าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ตามค้าร้องแล้ว  
 

- แจ้งผล น.ส.พรพรรณภา พุฒท่าไม้ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
15 ตุลาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

4 2788 
ลงรับวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2562 

น.ส.พรพรรณภา พุฒท่าไม้ 
22/6 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องไฟทางดับ (ท้ายซอย 9) 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างเข้าด้าเนินการตามค้าร้องแล้ว  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

- แจ้งผล น.ส.พรพรรณภา พุฒท่าไม้ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
29 ตุลาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

 
 
 
 



5 2820 
ลงรับวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 
ลงวันท่ี 17 ตลุาคม 2562 

นายสุคนธ์ มอญใต้ 
139/21 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องฝาท่อระบายและไฟทางช้ารุด 
1. ฝาท่อระบายน้้าแตกหักช้ารุด 
(หน้าซอย 11 ทางแยกซอย 1) 
2. ไฟทางดับ  
(ไฟฟ้าซอยจัดสรร ซอยย่อยที่ 2 ) 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่กองช่างด้าเนินการ 
1. เชื่อมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้้า  
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 

2. ซ่อมและแก้ไข  
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 

- แจ้งผล นายสุคนธ์ มอญใต้ 
ครั้งแรก 17 ตุลาคม 2562 
ครั้งที่ 2 20 พฤศจิกายน 2562 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
ครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 2 15 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

6 2877 
ลงรับวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
ลงวันท่ี 22 ตลุาคม 2562 

นายสมคิด จันทร์โต 
165/36 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องฝาท่อระบายน้้าช้ารุด(สูญหาย) 
บริเวณหมู่บ้านสวนรังสี 1 ซอย 2  
หน้าบ้านเลขที่ 165/2  
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างเข้าด้าเนินการตามค้าร้องแล้ว  
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
 

- แจ้งผล นายสมคิด จันทร์โต 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
24 ตุลาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 6 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 6 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 4 เรื่อง …... 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน พฤศจิกายน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 3129 
ลงรับวันที่ 19 พฤศจกิายน 2562 
ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2562 

ศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ร้องประสงค์ปกปิด 
ชื่อ – นามสกุล 

ได้รับแจ้งจากศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสาครว่า มีประชาชนร้อง เรียน 
ขอให้ตรวจสอบร้านจ้าหน่ายสุราข้างทาง
เปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายก้าหนด 
และเปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนบริเวณ
ร้านจ้าหน่ายสุรา (ไม่มีชื่อ) ซอยบางปลา 
ถนนเศรษฐกิจ ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 
16.30 น. พบว่าสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งเป็นร้านขาย
ของช้า ซ่ึงมีการจ้าหน่ายสุรา โดยมีใบอนุญาตจ้าหน่าย
สุรา เลขที่ 7060-62-812-04647 ตั้งอยู่ เลขที่ 
110 หมู่ที่ 4 ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 ขณะเข้าตรวจ พบนายสุภาพ ไทรเกต รับเป็น
เจ้าของร้าน แจ้งว่าได้เปิดร้านขายของช้า จ้าหน่าย
สินค้าอื่น ๆ รวมถึงสุรา มีการเปิดเพลงและมีลูกค้า 
มานั่งดื่มบริเวณร้าน ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 – 
04.00 น. โดยรับว่าเป็นการเปิดจ้าหน่ายสุรา        
นอกเวลาที่ก้าหนดจริงและจะปรับแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่
เทศบาลฯ ได้ตักเตือนให้เจ้าของกิจการหยุดกระท้าการ
อันเป็นการส่งเสียงดังรบกวนจนเป็นเหตุร้าคาญ ให้มี
การจ้าหน่ายสุราภายในเวลาที่ก้าหนด และแนะน้าให้              
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 
รวมถึงให้มีการเฝ้าระวังเร่ืองยาเสพติดด้วย 

- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ สค 0017.1/ว 3455 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

- ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์ 
ส้านักงานปลัด ส้านักนายกรัฐมนตรี  
รหัส นร 02620060792  
ประเภท สุรา ยาสูบ 
บันทึกเรื่องวันที ่(17/11/2562) 

- แบบรายงานการตรวจสอบ 
ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 17 พ.ย. 62 

-บันทึกข้อความ ส้านักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายอ้านวยการ งานนิติการ  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

- หนังสือส้านักงานเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52301/950  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
(แนบส้าเนารายงานการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ และภาพถา่ยประกอบการตรวจ) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผูร้้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

2 3157 
ลงรับวันที่ 20 พฤศจกิายน 2562 
ลงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2562 

 
 

ขอให้ตรวจสอบข้างบ้าน มีการเชื่อมเหล็ก 
ส่งกลิ่นฉุน/เสียงรบกวน 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ได้         
เข้าตรวจ บ้านเลขที่  173/9 เป็นบ้านพักอาศัย
ด้านขวาติดต่อกับบ้านที่พักอาศัยอื่นบริเวณส่วนหน้า
ของที่พักอาศัยเป็นลานส้าหรับเก็บเครื่องตัดเหล็ก 
เครื่องเชื่อมเหล็ก สายไฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
หลายชนิดมี ก้ าแพงสู งปิดทึบทั้ งสองด้ านรอบ 
ด้านหน้าปิดด้วยบานประตูรั้วเหล็กซ่ี ขณะเข้าตรวจ
ไม่มีการเชื่อมเหล็ก หรือการท้างานช่างอื่น ๆ ไม่มี
กลิ่น เสียง หรือควัน ทั้งนี้ ได้พบ นายเมธา เจือจันทร์ 
เป็นผู้เช่าบ้าน ท้าอาชีพรับจ้างงานช่าง งานเกี่ยวกับ
เหล็ก พ่นสี ปูกระเบื้อง ท้าห้องน้้า ห้องครัว เป็นต้น 
โดยรับจ้างท้างานนอกสถานที่เป็นหลัก ทั้งนี้ ได้รับแจ้ง
ว่ามีการตัดเหล็กและเชื่อมเหล็กในบริเวณบ้านเป็น
บางครั้ ง โดยเฉพาะเมื่ อระหว่างวันที่  18 - 20 
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และจะมีการเป่าควันที่
เกิดจากการตัดหรือเชื่อมเหล็กออกไปทางหน้าบ้าน 
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของกลิ่นและเสียงรบกวนเป็นเหตุ
ร้าคาญตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

- เจ้าหน้าที่ได้แนะน้าผู้ก่อเหตุร้าคาญให้ปรับปรุง
แก้ไข โดยให้ระงับ ก้าจัด ควบคุม และหยุดการ
กระท้าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่นและเสียงรบกวนจนเป็น
เหตุร้าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

 

 

 

 

- แจ้งผล น.ส.อาภารัศมิ์ ใจตรง 
21 พฤศจิกายน 2562  
(ทางโทรศัพท์) 
- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
26 พฤศจิกายน 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- แบบค้าร้อง 
- ส้าเนาบัตรประชาชนผู้ร้อง 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

3 3172 
ลงรับวันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 
ลงวันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 

นายอ้านวย เสริมผล 
เลขที่ - ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างในซอยเสริมผล 9/1 
ไม่ติด จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาล
ด้าเนินการแก้ไข 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าเปลี่ยน/ 
ซ่อมแซ่มแล้ว จ้านวน 2 จุด 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

- แจ้งผล นายอ้านวย เสริมผล 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
6 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

4 3212 
ลงรับวันที่ 26 พฤศจกิายน 2562 
ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562 

ศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ได้รับแจ้งจากศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดฯ   
ว่ามีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า บุ ค ค ล ป ร ะก อบ ธุ ร กิ จ
เฟอร์นิ เจอร์ไม้  ซึ่ งมีการเลื่อยไม้ด้วย
เครื่องจักรเสียงดัง มีฝุ่นฟุ้งกระจาย และมี
กลิ่นเหม็นรบกวน 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบตามเร่ืองร้องเรียน เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. 
พบว่าสถานที่ตามที่ ได้รับแจ้งเป็นอาคารพาณิชย์ 
จ้านวน 7 ห้อง ผู้ประกอบกิจการซ่ึงถูกร้องเรียน เช่า
ห้องที่สาม (นับจากซ้าย) บ้านเลขที่  22/130 ใช้
ประกอบกิจการท้าเฟอร์นิเจอร์จากไม้ โดยขณะเข้า
ตรวจ พบการประกอบกิจการบริเวณหน้าห้องที่เช่า 
และมีกลิ่นเหม็นจากสารเคมีจริง ในเบื้องต้น จึงได้
ออกแบบตรวจแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้ผู้
ประกอบกิจการหยุดประกอบกิจการทันที และให้หยุด
กระท้าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด กลิ่น เสียง หรือฝุ่น
รบกวน จนเป็นเหตุร้าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ สค 0017.1/3526 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

- แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ของศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
ลงวันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 

-บันทึกข้อความ ส้านักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายอ้านวยการ งานนิติการ  
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
 
- แบบตรวจแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เลขท่ี 30/2562 
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
 
- หนังสือส้านักงานเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52301/989 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
(แนบส้าเนารายงานการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ และภาพถา่ยประกอบการตรวจ) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

5 3235 
ลงรับวันที่ 27 พฤศจกิายน 2562 
ลงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2562 

นายเอียด ฤกษ์ดี 
173/59 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องท่อน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายเอียด ฤกษ์ดี 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
27 พฤศจิกายน 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

6 3265 
ลงรับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

84 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องฝุ่นด้า 
เดือดร้อนเนื่องจากฝุ่นด้าฟุ้งกระจาย
บริเวณบ้านและหมู่บ้าน มักมีฝุ่นมาก
ในช่วงเช้าของทุกวัน นานประมาณ  
1 สัปดาห์ ที่มีฝุ่นจ้านวนมาก 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้เข้าตรวจข้อเท็จจริงบริเวณ
โดยรอบบ้านของผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
พบมีฝุ่นสีด้าจ้านวนมาก ตกบนบ้านเรือน ต้นไม้ บริเวณ        
ซอย 7, 9, 9/1 และด้านหลังร้าน 7 - 11 นานประมาณ      
1 สัปดาห์จริง  
- ฝุ่นสีด้า ลักษณะคล้ายผงถ่านที่ผ่านการเผาไหม้แล้ว ทั้งนี้ 
จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการใกล้เคียง มีเพียง
โรงงานของบริษัทปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ้ากัด ที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและเคยมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะ
เดียวกันนี้มาก่อน 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขจึงได้เข้าตรวจสอบบริษัท ปัญจพล 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะเข้าตรวจ มีการเปิด
ด้าเนินกิจการตามปกติ ผู้น้าตรวจ แจ้งว่าในช่วง 20 วันที่ผ่าน
มา บริษัทฯ หยุดการท้างานของหม้อต้มไอน้้าตัวใหม่ ขนาด 
200 ตัน เพื่อหยุดซ่อมบ้ารุงประจ้าปี โดยได้เปิดหม้อต้มไอ
น้้าตัวเก่า ขนาด 149 ตัน ซ่ึงมีการอายุการใช้งานนาน 30 ปี 
ท้างานแทน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยจะซ่อม
บ้ารุงแล้วเสร็จ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อน้า
ตัวอย่างฝุ่นสีด้าที่เก็บจากบ้านเรือนประชาชน ให้ดู ผู้น้าตรวจ
ยอมรับว่าเป็นฝุ่นที่เกิดจากโรงงานจริง โดยจะเร่งตรวจสอบ
จุดบกพร่องเพื่อซ่อมบ้ารุง  
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะสร้างความเดือกร้อนและอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม เจ้า
พนักงานสาธารณสุขจึงได้ออกแบบตรวจแนะน้าให้บริษัทฯ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดอากาศหรือ
กระบวนการผลิตอื่น ๆ เร่งแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจท้าให้เกิด
ฝุ่น และท้าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย
เมื่อเปิดใช้หม้อต้นไอน้้าตัวใหม่แล้ว ให้รายงานเทศบาลฯ 
ทราบ พร้อมทั้งส่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วย 

- แบบคา้ร้อง หนังสือรับที่ 3265 

- แบบตรวจแนะน้าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เลขที่31/2562 
ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562 

- บันทึกข้อความ ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 
2562 เร่ืองเหตุเดือดร้อนร้าคาญ 

- หนังสือส้านักงานเทศบาลตา้บลบางปลา 
ด่วนที่สุด ที่ สค 52303/991  
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562  

- ภาพถา่ยประกอบการตรวจ 

 
- หนังสือบริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ้ากัด ลงวันที ่20 ธันวาคม 2562 

(ส่งผลการตรวจวัดคุณภาพไอเสียออกจาก
ปล่อง และรายงานการทา้ประชาสัมพันธ์กับ
ชุมชนข้างเคียง) 

ขอความช่วยเหลือ 2 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 4 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 6 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 6 เรื่อง 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน ธันวาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชือ่ผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 3310 
ลงรับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ลงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2562 

นางฐิติมนต์ นันทะเขต 
172/356 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดูกล้อง CCTV วันที่ 24 พ.ย. 62  
เวลา 19.50 - 20.00 น. เนื่องจาก 
เกิดอุบัติเหตุรถเฉ่ียวชนรถของผู้ร้อง 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบกล้องวงจร
ปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล นางฐิติมนต์ นันทะเขต 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
27 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

2 3329 
ลงรับวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

นายสมคิด จันทร์โต 
165/36 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งขอให้ซ่อมแซมไฟทาง 
(ขอให้เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียในชุมชน 
บ้านสวนรังสีและสวนหย่อม) 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่กองช่างได้เข้าเปลี่ยน/ 
ซ่อมแซ่มแล้ว จ้านวน 3 จุด 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

- แจ้งผล นายสมคิด จันทร์โต 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
16 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

3 3361 
ลงรับวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 

 

 

165/51 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ร้องเรียนเรื่องรถได้รับความเสียหาย 
จากการเก็บขยะ 
 
*ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้ าหน้าที่ ได้ตรวจสอบข้อ เท็จจริ ง      
โ ดยการสอบถามผู้ ร้ อ ง เ รี ยนและ 
ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะแล้ว พบว่า      
มีความเข้าใจผิด รอยขีดข่วนบนรถของ       
ผู้ร้องไม่ได้เกิดจากการเก็บ/ลากถังขยะ
ของเทศบาลฯ และผู้ร้องรับจะซ่อมแซม
ด้วยตนเอง 

- แจ้งผล นายชลิต บุญหล้าและ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 2 เรื่อง 

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 3 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 3 เรื่อง 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน มกราคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 8 
ลงรับวันท่ี 3 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563 

น.ส.เอ้ือมพร เกตุมณี 
78/1 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดูกล้องวงจรปิด 
(เกิดเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน) 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล  นางสาวเอ้ือมพร เกตุมณี 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
3 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

2 11 
ลงรับวันท่ี 7 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 6 มกราคม 2563 

นายครรชิตฯ  
55  ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดูกล้องวงจรปิด 
(เหตุรถชน) 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล  นายครรชิตฯ  
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

3 67 
ลงรับวันท่ี 8 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 

นางเกษร อินทร์ถนอม 
12  ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งห้องน้้า ส้านักงานช้ารุด/ตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าท่ีกองช่างได้เข้าตรวจสอบ  
และด้าเนินการแกไ้ขบางส่วนให้ใช้ได ้
แตม่ีบางส่วนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันท ี 
จึงได้จัดท้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า
ชาย-หญิง ภายในอาคารส้านักเทศบาล 
ต้าบลบางปลา เพื่อด้าเนินการแก้ไขต่อไป 

- แจ้งผล นางเกษร อินทร์ถนอม 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
15 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ - แบบค้าร้อง 

4 132 
ลงรับวันท่ี 15 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

นายสนั่น นครธรรม 
72/112  ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอความอนุเคราะห์น้้าประปา  
เนื่องจากน้้าไม่ไหล 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายสนั่น นครธรรม 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
15 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

 
 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

5 183 
ลงรับวันท่ี 20 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
116/1 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องท่อน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
17 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

6 184 
ลงรับวันท่ี 20 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
116/1 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอรถน้้าดันท่อระบายน้้า 
เนื่องจากท่อน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
17 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

7 185 
ลงรับวันท่ี 20 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
116/1 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ดันท่อระบายน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
17 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
*เร่ืองเดียวกันกับ เลขที่ 184 

8 186 
ลงรับวันท่ี 20 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 

นางสาวจิรภา แสงด้า 
47/12 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอความอนุเคราะห์น้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางสาวจิรภา แสงด้า 
17 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

9 187 
ลงรับวันท่ี 20 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 17 มกราคม 2563 

- ขอน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล ผูร้้อง 
17 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 217 
ลงรับวันท่ี 23 มกราคม 2563 
ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 

นายทนงศักดิ์ สุดสิบ 
172/337 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอรถกระเช้าซ่อมหลอดไฟทางหมู่บ้าน 
ณัฐยา ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 
เวลา 8.00 น. 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายทนงศักดิ์ สุดสิบ 
25 มกราคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
27 มกราคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 10 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 10 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 10 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 11 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ประสงค์เปิดเผย เทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ แจ้งว่าเจ้าของบ้านเลขที่
165/143 หมู่บ้านสวนรังสี หมู่ 4 ต.
บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เลี้ยง
กระต่ายจ้านวนมากไว้ในบ้าน โดยมีกลิ่น
เหม็น แสบจมูก เกรงจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคณะได้เข้า ตรวจสอบบ้าน
ตามที่ได้รับแจ้งพบเจ้าของบ้าน ซ่ึงรับมาเลี้ยงกระต่าย
จ้านวน 40 ตัว เลี้ยงแมวจ้านวน 3 ตัว ไว้ในบ้าน ทั้งนี้ 
พบว่ามีกลิ่นเหม็นจริง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือให้เข้า
ตรวจสอบภายในบ้าน จึงออกแบบตรวจแนะน้าของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เป็นเหตุเดือดร้อน
ร้าคาญ 
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  
ได้เข้าตรวจสอบติดตามผลการแก้ไข ยังคงมีกลิ่นเหม็น 
โดยเจ้าของบ้านแจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายกระต่ายออกไป
แล้ว 10 ตัว แต่ไม่ให้ความร่วมมือให้การเข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงภายในตัวบ้าน เทศบาลฯ จึงมีค้าสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ระงับเหตุร้าคาญหรือด้าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
- เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563  
เจ้าของบ้าน มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการแก้ไข
เหตุร้าคาญ  
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ ได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าของบ้านให้เข้าตรวจสอบภายใน
บ้านด้วยดี โดยพบกระต่ายจ้านวน 33 ตัว 6 ตัว แจ้ง
ว่าป่วย จึงให้อยู่ภายในบ้านเพื่อดูแลใกล้ชิด จ้านวนที่
เหลือจัดให้อยู่ในห้องหลังบ้าน มีประตูปิดกันไม่ให้
ออก ท้าหลังคากันฝนและมีเครื่องระบายอากาศเพิ่ม 
โดยพิจารณาว่ามีการแก้ไขเหตุร้าคาญตามค้าสั่งแล้ว 
และมีหนังสือแจ้งให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่
เล้ียงสัตว์ จัดให้มีระบบระบายอากาศ ลดความอับชื้น 
ไม่ให้มีกลิ่นเป็นเหตุเดือดร้อนร้าคาญ 
 
 
 

แบบตรวจแนะน้าของเจ้าพนักงาน 
เลขที่ 1/2563  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52303/129 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก้ไข
หรือระงับเหตุร้าคาญ  
ค้าสั่งที่ 2/2563  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 
 
หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52303/349  
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

2 390 
ลงรับวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2563 

ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2563 

น.ส.กัญญ์วรา รัตนะมะสะ 
199/7 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

เจ้าหน้าทีไ่ด้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
ว่าท่อระบายน้้า ซอย 7 (ตรงข้ามบริษัท 
ปัญจพลฯ) ตันและส่งกลิ่นเหม็น 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบมีการอุดตัน  
*ขอความช่วยเหลือ 

ประสานกองช่าง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกอง
สาธารณสุขขุดลอกท่อระบายน้้าแล้ว  
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

- แจ้งผล ทางโทรศัพท์ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
12 กุมภาพันธ์ 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

3 431 
ลงรับวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2563 
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2563 

นางสาวยุพา เลิกบางพลัด 
69/19 ต.ท่าขวาง 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดูกล้อง CCTV วันที่ 13 ก.พ. 63  
เวลา 07.20 บริเวณหน้าโรงงาน 
วีรับเบอร์ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 
รถเฉี่ยวชน 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล น.ส.ยุพา เลิกบางพลัด  
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
17 กุมภาพันธ์ 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

 

4  
ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 

นายพลกฤต ชาวย้าขาว 
30/2 หมู่ 2 ต.ท่าจีน 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดูกล้อง CCTV  
เนื่องจากท้ากระเป๋าสตางค์ตกหาย 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล นายพลกฤต ชาวย้าขาว 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

5 552 
ลงรับวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2563 

ศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 

แจ้งเรื่องประชาชนร้องเรียนว่ามีโรงงาน
เผาสิ่งของมีกลิ่นเหม็น 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคณะเข้า
ตรวจสอบพื้นท่ีแล้ว ไม่พบโรงงานที่มี
ลักษณะตามข้อมูลซึ่งได้รับแจ้งในเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ สค 0017.1/0815 
ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
รายงานศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสาครแล้ว  
หนังสือส้านักงาน 
เทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52301/210  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

6 568 
ลงรับวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

บริษัท มหานคร วิลเลจ 
จ้ากัด  

ค้าร้องขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้้า
ที่ดินของบริษัทฯ  
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด 

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 
10.00 น. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ใน
เรื่องระยะร่นที่ว่างอาคารฯ แล้ว พบว่าแนว
หลังคาของเจ้าของโรงเรือนที่ติดต่อกับที่ดิน
ของบริษัทฯ ปลูกสร้างไว้ติดขอบก้าแพง และ
ยื่นเกินแนวเขตที่ดิน จริงตามค้าร้องเรียน        
จึงแจ้งให้ผู้ครอบครอง/เจ้าของโรงเรือนและ
ที่ดินที่ปลูกสร้างเกินแนวเขตทราบ โดยรับว่า
จะด้าเนินการแก้ไขภายในวันที่ 30 มีนาคม 
โดยจะติดตามผลการด้าเนินการต่อไป 
- เจ้าหน้าที่ ได้ เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ ง 
ภายหลังล่วงเลยระยะเวลาพอสมควรแล้ว 
พบว่ายังไม่มีการด้าเนินการแก้ไขแนวหลังคา
อาคารติดขอบก้าแพงและยื่นเกินแนวเขต        
จึงมีหนังสือแจ้งเจ้าของ/ผู้ครอบครองโรงเรือน
และที่ดินดังกล่าว ด้าเนินการและรายงานผล
ใหเ้ทศบาลฯ ทราบ ภายใน 15 วัน 
- เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2563 พบว่าเจ้าของโรงเรือนเริ่ม
ด้า เนินการแล้ว โดยขอเวลาด้าเนินการ
เพิ่มเติม 
- เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง โดยพบว่าเจ้าของ
โรงเรือนด้าเนินการแก้ไขแนวหลังคาอาคาร
ติดขอบก้าแพงเสร็จสิ้นแล้ว 
 
 
 
 

*เอกสารประกอบ –  

- แบบค้าร้อง 

- บันทึกข้อความ กองช่าง 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
(รายงานผลการตรวจ) 

- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52304/267 
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 
(แจ้งผลการด้าเนินการ) 
 

- บันทึกข้อความ กองช่าง  
ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 
(รายงานผลเรื่องร้องเรียน) 

- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52304/338 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
(หนังสือแจ้งให้แก้ไข) 
 

- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52304/440 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(แจ้งผลการด้าเนินการต่อผู้
ร้องเรียน) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

7 572 
ลงรับวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563 
ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2563 

นางสาวนุช โสมโสต 
165/85 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ท่อระบายน้้าอุดตัน 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล น.ส.นชุ โสมโสต 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 4 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 3 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 7 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 6 เรื่อง …... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน มีนาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 163 
ลงรับวันท่ี 2 มีนาคม 2563 

ไม่ทราบข้อมูล ท่อระบายน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล ผูร้้อง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
2 มีนาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

2 627 
ลงรับวันท่ี 5 มีนาคม 2563 
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 

นายสุวิทย์ ทองเกลี้ยง 
139/54 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ดันท่อระบายน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายสวุิทย์ ทองเกลี้ยง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
5 มีนาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

3 633 
ลงรับวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2563 

นายสุคนธ์ มอญใต้ 
เลขที่ -  ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

แจ้งฝาท่อและไฟฟ้าส่องสว่างช้ารุด 
1. ฝ่าท่อหน้าบ้านลุงเจียก (จัดสรร) (1) 
2. ไฟฟ้าส่องสว่างซอย 1 (จัดสรร) (2) 
3. ฝาท่อข้างบ้านลุงสัมฤทธิ์ ซอย 3 
   (จัดสรร) (1) 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและ
ด้าเนินการซ่อมแล้ว 

- แจ้งผล นายสุคนธ์ มอญใต้ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
ครั้งที่ 1 (ไฟ) 13 มีนาคม 2563 
ครั้งที่ 2 (ท่อ) 19 มีนาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

4 641 
ลงรับวันท่ี 9 มีนาคม 2563 
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563 

นายศรัทธา มีศิริ ขอดูกล้องวงจรปิด 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล ผูร้้อง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
9 มีนาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

5 882 
ลงรับวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

กลิ่นเหม็นจากโรงงาน 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้เข้าตรวจสอบสถาน
ประกอบการในบริเวณตามที่ได้รับแจ้งแล้ว เมื่อวันที่ 
1 เม.ย. 63 ตรวจพบสถานประกอบกิจการซ่ึง
ด้าเนินงาน 2 ราย โดย ราย บริษัท เอ็นยู พลาสติก 
ไม่พบกลิ่นเหม็นตามค้าร้อง เทศบาลฯ เคยแจ้งให้
บริษัทฯ ด้าเนินการขอรับใบอนุญาตแล้ว แต่ขณะนี้
พบว่ายังคงไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ จึงได้มีค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด
ประกอบกิจการทันที จนกว่าจะได้ด้าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 
- ภายหลังมีค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้บริษัท เอ็นยู 
พลาสติก หยุดด้าเนินกิจการ พบว่าบริษัทฯ เปิด
ด้าเนินกิจการ ฝ่าฝืนค้าสั่ง – รายงานเพื่อขอความ
เห็นชอบส่งเรื่องให้ งานนิติการด้า เนินการตาม
กฎหมาย 
- เทศบาลส่งเรื่องขอเปรียบเทียบแล้ว และเมื่อวันที่ 
14 ก.ค. 64 คณะกรรมการฯ มีมติที่ประชุมให้
เปรียบเทียบปรับผู้กระท้าความผิด 10,000 บาท  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอคัดถ่ายรายงานการประชุม 
และรอการแจ้งมติที่ประชุม 

- แบบค้าร้อง หนังสือรับที่ 1882 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 
- ค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ที่ 2/2563 ลงวันท่ี 10 เมษายน 
2563 
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ขอความช่วยเหลือ 4 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 1 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 5 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 5 เรื่อง 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน เมษายน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 926 
ลงรับวันท่ี 3 เมษายน 2563 
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 

 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

น้้าเสียจากห้องเช่าไหลเข้ามาภายในบ้าน 
สร้างความร้าคาญ เนื่องจากน้้ามีกลิ่น
เหม็น นานเป็นเวลา 3 ปีแล้ว 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ 
ณ บ้านของผู้ร้องเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 
โดยพบว่ามีน้้าเสียไหลซึมจริง จึงนัดหมายเวลาคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายเพื่อเจรจา  
- เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่และคู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ยอมรับตาม
ข้อตกลงจะสร้างก้าแพงรั้วคอนกรีตสูงกั้น และติดตั้ง
เครื่องสูบน้้า สูบน้้าที่ซึมไหลออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้
น้้าไหลหรือซึมไปยังบ้านของผู้ร้องเรียน ระหว่าง
ก่อสร้าง โดยสร้างบ่อพักน้้ารองรับน้้าทิ้งที่สูบจากน้้า
ไหลซึม และระบายออกสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะ  
โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
- เมื่อวันที่  22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ เข้า
ตรวจสอบติดตามผล ไม่พบว่ามีน้้าไหลไปยังบ้านของ
ผู้ร้องเรียน แต่ ไม่พบผู้ร้องเรียน จึงได้โทรศัพท์
สอบถามผู้ร้องเรียน โดยได้รับแจ้งว่าไม่มีน้้าไหลซึม
เข้าไปยังบ้านของผู้ร้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นแก้ไขจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

- แจ้งผล นายสมหมาย พะยานอน 
ครั้งที่หนึ่ง 8 เมษายน 2563 
ครั้งที่สอง 17 เมษายน 2563 
ครั้งที่สาม 22 เมษายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  

- แบบค้าร้อง 
- บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ 
ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  
เรื่อง รายงานผลการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน กรณีน้้าเสียห้องเช่าไหล
เข้ามาภายในบ้าน 

2 1033 
ลงรับวันท่ี 20 เมษายน 2563 
ลงวันท่ี 20 เมษายน 2563 

 

นายวัลลภ แก้วมณีมงคล 
188 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอรถน้้าดันท่อระบายน้้า  
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายวลัลภ แก้วมณีมงคล 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
20 เมษายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

 

 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

3 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2563 
 

นางสุดใจ แก้วแดง 
151/3 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ท่อระบายน้้าอุดตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางสุดใจ แก้วแดง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
29 เมษายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 2 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 1 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 3 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 3  เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน พฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 1225 
ลงรับวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “เหม็นขี้กระต่าย” 
โดยแจ้งว่าสมาชิกท่ีอาศัยในบ้าน (4 คน) 
ได้รับปัญหาเดือดร้อนเหม็นปัสสาวะ
อุจจาระกระต่าย (ของบ้านข้างเคียง) 
อย่างมาก ทั้งหน้าบ้าน 
และชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องนอน 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

- โดยที่เทศบาลฯ เคยได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กรณีเจ้าของ
บ้านในหมู่บ้านสวนรังสี 1 เลี้ยงกระต่ายจ้านวนมาก ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวน และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้ว 
เจ้าของบ้านมีการแก้ไขคามค้าสั่งแล้ว แต่เม่ือปรากฏว่า
ประชาชนโดยรอบยื่นค้าร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นมาเป็น
จ้านวนมาก จึงอาจมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าของบ้านที่เลี้ยง
กระต่ายได้ไม่ได้ดูแลรักษาความสะอาดต่อไปตามค้าสั่ง
และหนังสือที่ได้รับแจ้ง 
- เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่จึงได้เข้า
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่พบตัวเจ้าของบ้าน ทั้งน้ี 
ลักษณะบ้านประตูไม่ได้ล็อค มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 
เครื่องซักผ้าก้าลังท้างาน หน้าจอแสดงเวลา 30 นาที 
มองเข้าไปภายในบ้านมีพัดลมเปิดอยู่ เจ้าหน้าที่ส่งเสียง
เรียกนาน 5 นาที ไม่มีเสียงตอบรับ โดยสอบถามเพื่อน
บ้านแล้ว เพื่อนบ้านแจ้งว่าขณะน้ีมีคนอยู่ในบ้าน และ
แจ้งว่ายังคงได้กลิ่นเหม็นแสบจมูกมากบ้างน้อยบ้าง
แล้วแต่วัน ขณะยืนหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นเหม็น
เล็กน้อย  
- เทศบาลฯ ได้ด้าเนินการออกค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ระงับเหตุร้าคาญ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 ให้ด้าเนินการแก้ไขและระงับเหตุ
ร้าคาญ ภายใน 7 วัน โดยจะติดตามผลการปฏิบัติตาม
ค้าสั่งต่อไป 
- เทศบาลฯ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหา 
กรณีการเลี้ยงกระต่ายจ้านวนมากในที่พักอาศัยไปถึงปศุ
สัตว์อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
- เ ม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 2563 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและคณะได้ เข้ าตรวจติดตามผลการ
ด้าเนินการตามค้าสั่งที่ให้ระงับเหตุร้าคาญ ขณะเข้า
ตรวจพบว่าภายในบ้านมีกลิ่นจริง แต่ มีการท้าความ
สะอาดสถานที่ และจ้านวนกระต่ายลดลงจากจ้านวนที่
ได้รับแจ้งในครั้งแรก ในจุดบ้านหลังอ่ืน ไม่พบว่ามีกลิ่น 

เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
 
- บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
เร่ือง รายงานผลการด้าเนินการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร้าคาญกรณีเล้ียงกระต่ายจา้นวน
มาก กลิ่นเหม็นรบกวน 
 
- ค้าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นใหแ้ก้ไข 
หรือระงับเหตุร้าคาญ ค้าสั่งที่ 4/2563  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 
- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52303/503  
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563  
 
- บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ 
ลงวันท่ี  24 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง รายงานผลการแกไ้ขปัญหา กรณี
การเลีย้งกระตา่ยจ้านวนมากในท่ีพัก
อาศัย 
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 1260 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “เหม็นขี้กระต่าย” 
โดยแจ้งว่าสมาชิกท่ีอาศัยในบ้าน (3 คน) 
ได้กลิ่นเหม็นอุจจาระกระต่ายจากบ้าน   
ที่เลี้ยงกระต่าย (ห่างกัน 1 หลัง) บริเวณ 
ชั้น 2 ของบ้าน ท้าให้การนอนตอน
กลางคืนมีความล้าบาก  
เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้  
หายใจไม่สะดวก 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

3 1261 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “การเลี้ยงสัตว์” 
โดยแจ้งว่าได้กลิ่นเหม็นจากข้างบ้านที่
น้าเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยง 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

4 1262 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “เหม็นขี้เหม็นเยี่ยวกระต่าย” 
โดยแจ้งว่าตนและครอบครัวอยู่บ้านติด
กับบ้านที่เลี้ยงกระต่ายเยื้องๆ ทางทาง
ด้านหลัง ได้กลิ่นเหม็นปัสสาวะและ
อุจจาระกระต่ายรุนแรงอย่างมาก 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

(ต่อ) (ต่อ) 

5 1263 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “เหม็นกลิ่นขี้กระต่าย” 
โดยแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่น
เหม็นของอุจจาระกระต่ายที่บ้านตรงข้าม
เลี้ยงไว้ 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

6 1264 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “เหม็นขี้กระต่าย” 
โดยแจ้งว่าได้กลิ่นเหม็น 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

7 1265 
ลงรับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 

ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ค้าร้องเรื่อง “สัตว์เลี้ยง” 
โดยแจ้งว่าตนได้กลิ่นเหม็นจากการเลี้ยง
สัตว์มาเป็นบางครั้ง บางครั้งเหม็นจนแสบ
จมูกและปวดหัว ได้รับความเดือดร้อน
เพราะที่บ้านมเีด็กเล็กด้วย 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

8 1272 
ลงรับวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

 

น.ส.จิดานันท์ สุขประเสริฐ 
188-189 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอดันท่อระบายน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ9ให้
ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล น.ส.จิดานันท์ สุขประเสริฐ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
18 พฤษภาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

9 1294 
ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

นายจักรพงษ์ นิยมพงษ์ 
18 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอความอนุเคราะห์รถน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายจักรพงษ์ นิยมพงษ์ 
15 พฤษภาคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
19 พฤษภาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

10 1295 
ลงรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

 

นางจันทิมา มอญใต้ 
140/1 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ท่อระบายน้้าอุดตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นางจันทิมา มอญใต้ 
15 พฤษภาคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
19 พฤษภาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 3 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 7 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 10 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 10 เรื่อง 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน มิถุนายน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1  
 

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
 

นายกิตติพงษ์ เกตุคง 
165/186 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
นายกิตติพงษ์ เกตุคง 
โทร. 064-239-6802 

 ท่อระบายน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 
 

 

- แจ้งผล นายกิตติพงษ์ เกตุคง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
1 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

2 1459 
ลงรับวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

 

นายอ้านวย หนูพล 
165/228 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

 ท่อระบายน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 
 
 

- แจ้งผล นายสุคนธ์ มอญใต้ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
1 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

3 1478 
ลงรับวันที่ 4 มิถุนายน 2563 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

 

นายยุทธ ห่อเหี้ยม 
48 ต.อ้าแพง 
อ.บ้านแพ้ว  
จ.สมุทรสาคร 

ขอรถน้้าฉีดล้างฝุ่นบนถนน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ เนื่องจากอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

- แจ้งผล นายยุทธ ห่อเหี้ยม 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
4 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

4 1543 
ลงรับวันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
 

นายจิรฎฐ์ ตะพานทอง 
อายุ 35 ปี สัญชาติไทย 
175/54 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0910847241 

ผู้ร้องเรียนเป็นตัวแทนหมู่บ้านแสนสุข 
แจ้งว่ามีความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้าส่อง
สว่างทางเข้าหมู่บ้านไม่มี ท้าให้สัญจรไป
มายามค้่าคืนยากล้าบาก จึงขอความ
อนุเคราะห์เทศบาลพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
พบว่า พ้ืนที่ตามที่ ได้รับแจ้งเป็นทาง
ภาระจ้ายอม ไม่ใช่ทางสาธารณะ ที่
เทศบาลฯ จะด้าเนินการตามค้าร้อง จึง
ไม่สามารถด้าเนินการได ้

- แจ้งผล นายจิรฎฐ์ ตะพานทอง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
25 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
-  แบบค้าร้อง 
- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52304/517  
ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563  
(แจ้งผลค้าร้อง) 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

5 1573 
ลงรับวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

นายสุชีพ บุญขด 
101/406 ต.แคราย 
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

ขอรับเต็นท์ขายของคืน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 
 

ผู้ยื่นค้าร้องตั้งวางของในพ้ืนที่เขต 
ทางหลวงพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท้าการ
เก็บเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ผู้ร้องจึงมาขอรับเต็นท์คืน เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว ด้าเนินการให้ผู้ยื่นค้าร้อง
รับของคืนได้ 

- แจ้งผล นายสชุีพ บุญขด 
และรายงานผู้บังคบับัญชาทราบ 
12 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

6 1684 
ลงรับวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

น.ส.สดุารตัน์ ดอกจันกลาง 
42/68 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ท่อตัน มีความประสงค์ให้ลอกท่อ 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล น.ส.สดุารัตน์ ดอกจันกลาง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
24 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข ์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

7 เรื่องร้องเรียน 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
17 มิถุนายน 2563 

 มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า 
บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ้ากัด ปล่อยน้้าทิ้งลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์ 
ในเขต หมู่ที่ 1 
 
*แจ้งเบาะแสการกระท้าความผดิ 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคณะ พร้อม
ด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านเกาะได้เข้า
ตรวจสอบโรงงาน เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 
2563 พบมีน้้าทิ้งจากพื้นที่ของบริษัท ปัญจ
พลฯ ออกสู่พื้นที่ภายนอกโรงงานจ้านวน 2 
จุดจริงคือบริเวณด้านใต้ประตูระบายน้้าของ
กรมชลประทานน้้ามีลักษณะสีน้้าตาลขุ่น     
มีกลิ่นเหม็นและบริเวณคันกั้นดินของบ่อพัก
น้้าบ่อที่ 4 แนวคันแตกน้้าไหลลงคูระบายน้้า
บริเวณด้านหลังบ้านของประชาชนที่พักอาศัย
ริมคลองสี่วาพาสวัสดิ์น้้ามีลักษณะสีชมพู จึง
ได้ประสานในอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อ
ร่วมตรวจสอบ 

- เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอ้าเภอ
เมืองสมุทรสาคร ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 1 ต้าบลบ้านเกาะ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 4 ได้เข้าตรวจโรงงาน โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ
โรงงาน เป็นผู้น้าตรวจ จากการตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกัน โดยผู้น้าตรวจ 
แจ้งว่าจุดแรกซึ่งน้้ารั่วบริเวณใต้ประตูระบาย
น้้าของชลประทานเกิดจากประตูระบายน้้า
ของกรมชลช้ารุดปิดไม่สนิท น้้าทิ้งของโรงงาน
จึงไหลออกไปลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์ นอกจากนี ้
ยังมีการวางกองเศษเยื่อกระดาษในที่โล่งแจ้ง
จ้านวนมาก จากการตรวจสอบประตูระบายน้้า
เป็นของกรมชลประทานแต่ความรับผิดชอบ
ยังคงเป็นของโรงงาน 

เอกสารประกอบ 
 
- บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
เรื่อง รายงานผลการเข้าตรวจสอบ
บริษัท ปัญจพลฯ กรณมีีประชาชน
ร้องเรียนเรื่องปล่อยน้้าทิ้งลงคลองสี่วา
พาสวัสดิ์  
 
- แบบตรวจแนะน้า 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
เลขท่ี 3/2563  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
 
- หนังสือเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52303/502 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

 (ต่อ) 
 

เรื่องร้องเรียน 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
17 มิถุนายน 2563 

 (ต่อ) 
 

มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า 
บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 
จ้ากัด ปล่อยน้้าทิ้งลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์ 
(หมู่ท่ี 1) 

(ต่อ) 
 

เนื่องจากอยู่ในพ้ืนท่ีของบริษัทปัญจพลฯ และ
เป็นน้้าทิ้งของโรงงาน ทั้งนี้ คันกั้นดินมีลักษณะ
ค่อนข้างต่้ายกคันดินด้วยโคลนจึงไม่มีความ
คงทนถาวรและหากปริมาณน้้าในบ่อพักน้้า
สูงขึ้นอาจท้าให้มีการพังทลายและเป็นสาเหตุ
ให้น้้าทิ้งของโรงงานไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก
ได้อีก เจ้าพนักงานสาธารณสุขจึงได้ออกแบบ
ตรวจแนะน้าให้แก้ไข โดยให้โรงงานปิดร่องน้้า
บริเวณที่ท้าให้น้้าทิ้งไหลออกสู่พื้นที่ภายนอก
โรงงาน ให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน และหาวิธี
เพื่อป้องกันไม่ให้แนวคันกั้นดินพังซึ่งเป็น
สาเหตุให้น้้าทิ้งไหลออกสู่พื้นที่ภายนอกให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน พร้อมรายงานผล
การแก้ไขให้เทศบาลบางปลาทราบ 

 

8 1744 
ลงรับวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 
 
 

นายสุวัฒน ์ จั่นนพตุญู 
165/108 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอให้เป่าท่อระบายน้้าภายในบ้าน (น้้า
ท่วม) 
 
* ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล สวุัฒนฺ จั่นนพตุญู 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
4 มิถุนายน 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 7 เรื่อง 

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 1 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 8 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 8 เรื่อง 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน กรกฎาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 1929 
ลงรับวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

นางกนกวรรณ ประสิทธิกลุ 
3749800034038 
เกิด 29 มิถุนายน 2524 
อายุ 39 ปี สัญชาติไทย 
173/94 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0661364165 

 มีความประสงค์ขอน้้า ที่บ้านเลขที่ 
84/20 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  
เวลา 15.00 น. 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 
 
 
 
 

- แจ้งผล นางกนกวรรณ ประสิทธิกุล 
21 กรกฎาคม 2563 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบผล 
24 กรกฎาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 1 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 1 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 1 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน สิงหาคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 2053 
ลงรับวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

 

นายธนพล พงษ์ประภาพันธ์
อายุ 59 ปี สญัชาตไิทย 78 
ม.6 ต.นาด ี
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0832680666 

ขอสนับสนุนรถน้้า 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 
 
 
 
 

- แจ้งผล นายธนพล พงษ์ประภาพนัธ ์
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
4 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

2 2131 
ลงรับวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
อายุ 50 ปี  
74/74  ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0641529812 

ดันท่อระบายน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
11 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

3 2175 
ลงรับวันที่ 14  สิงหาคม 2563 

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
 

นายพันธกานต์ ชาวน้้า 
อายุ 21 ปี สัญชาติไทย 
15 ม.3 ต.ท่าทราย อ.
เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0948281206 

ขอดูกล้องวงจรปิด วันที่ 8 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.18 น. เนื่องจากเกิด
เหตุโดนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน  รถยี่ห้อ 
wave 110 I สีน้้าเงิน ทะเบยีน 1 กท 
5182 สมุทรสาคร  
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล นายพันธกานต์ ชาวน้้า 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
14 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

4 2198 
ลงรับวันที่ 19  สิงหาคม 2563 

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 
 

นายศุภนิมิต อยู่หุ่น 
สัญชาติไทย ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0817058633 

แจ้งไฟฟ้าช้ารุด บริเวณ ซอย 9/1  
หน้าบ้านนายประกอบ เสริมผล 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างได้เข้าตรวจสอบและด้าเนินการ
แล้ว 

- แจ้งผล นายศุภนิมิต อยู่หุ่น 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
19 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

5 2264 
ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

 

นายอนันต์ ศรีสุกดี 
อายุ 75 ปี สัญชาติไทย  
28 ม.4 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0942400436 

ขอให้ช่วยดันท่อระบายน้้าอุดตันที่บ้าน 
บริเวณใต้สะพานวัดบางปลา ซ้ายมือติด
กับร้านขายน้้าใต้สะพาน บ้านพ่ีศรีหนุ่ม
ช่างไฟ 
 
*ขอความช่วยเหลือ 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

 

- แจ้งผล นายอนันต์ ศรีสุกด ี
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
24 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

6 2276 
ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
อายุ 50 ปี  
74/74  ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0806076287 

แจ้งท่อระบายน้้าตัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
24 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

7 2277 
ลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

 

นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
อายุ 50 ปี  
74/74  ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0806076287 

ขอรถน้้าดันท่อ 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

 

- แจ้งผล นางตุ๊กตา พ่ึงแก้ว 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
24 สิงหาคม 2563 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

8 2303 
ลงรับวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 

น.ส.กานต์ริดา ทองเหี่ยง 
อายุ 29 ปี 
129/79 ต.นาด ี
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
 

ขอดูกล้องวงจรปิด เนื่องจากพบรอยขีด
ขูดท่ีรถด้านหน้า บริเวณท่ีจอดรถเทศบาล
ต้าบลบางปลา วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
เวลา 17.30- 18.55 น. 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล น.ส.กานต์ริดา ทองเหี่ยง 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
28 สิงหาคม 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 8 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 8 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 8 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าเดือน กันยายน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 2338 
ลงรับวันที่ 3 กันยายน 2563 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 

นายสุคนธ์ มอญใต้ 
139/21 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0890236052 
เลขบัตรประตัวประชาชน 
3740100372919 
เกิดวันที่ 13 ต.ค. 2500 

แจ้งเรื่องไฟทางดับ บริเวณซอย 11  
ทั้งซอย และซอย 3 ท้ายซอย ประมาณ 
3 วัน 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

กองช่างได้เข้าตรวจสอบพบว่าสายไฟ
ขาดและด้าเนินการซ่อมไฟที่ช้ารุดแล้ว
ในวันที่ 9 กันยายน 2563  

- แจ้งผล นายสุคนธ์ มอญใต้ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
9 กันยายน 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

2 2374 
ลงรับวันที่ 10 กันยายน 2563 

ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 

ศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 
นายสุทัศน์ สะสมทรัพย์ 
อายุ 43 ปี  178/232 
หมู่บ้านเดอะมันนี่ หมู่ที่ 4 
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ  
จ.สมุทรสาคร 
โทร.0852929673 

ศูนย์ด้ารงธรรมสมุทรสาคร แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชน กรณีผู้ร้องขอความอนุเคราะห์
จัดสรรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น 
(อสม.) เข้ามาดูแลและท้ากายภาพบ้าบดัแก่ผู้ป่วยติด
เตียง ให้กับผู้ร้องชื่อ นายสุทัศน์ สะสมทรัพย์ อาย ุ43 
ปี (ไม่สามารถระบุหมายเลขบัตรประจ้าตัวประชาชนได้) 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที ่178/232 หมูบ่้านเดอะมันนี่ 
หมู่ที่ 4 ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร 
เนื่องจากผู้ร้องมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 3 คน 
ประกอบดว้ยผู้ร้อง, มารดา และพี่สาว โดยผู้ร้องประสบ
อุบัติเหตุ เมื่อปี 2552 ท้าให้เป็นผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอวัยวะใช้
งานได้เพียงแขนข้างขวา ปัจจุบันผู้ร้องได้ย้ายมาอาศัย
อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี
แล้ว จึงมีความประสงค์ขอความชว่ยเหลือให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งจัดสรรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บา้นลงพื้นที่เข้ามาดแูลและทา้กายภาพบ้าบัด
ให้กับผู้ร้อง เบื้องต้นเคยแจ้งเร่ืองไปยังเทศบาลในพื้นที่
แล้ว 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบลบางปลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบางปลาได้เข้าเยี่ยม 
และให้การดูแลช่วยเหลือที่บ้านของผู้ป่วยติดเตียงตามความ
จ้าเป็นแล้ว  
-ได้ตรวจวัดความดันโลหิต ให้กับผู้ป่วยและแม่ ซึ่งป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มาประมาณ 20 ปี รับการ
รักษาโรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อเนื่อง  
-วันที่ 17 กันยายน 2563 แพทย์นัดผู้ป่วยไปเจาะเลือด เพื่อ
ติดตามโรคเบาหวาน ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านบางปลา รับจะไปเจาะเลือดให้ที่บ้าน โดยผู้ป่วยไม่ต้อง
เดินทางไปโรงพยาบาล   
-ได้พูดคุย ให้ก้าลังใจ ทั้งผู้ป่วยติดเตียงและญาติ 
-สอน สาธิต วิธีบริหารแขน ขา เพื่อป้องกันไม่ให้มี ข้อติด 
กล้ามเนื้อลีบเพิ่มมากข้ึน ซึ่งผู้ป่วย และญาติ ทราบ  แนะน้าให้
ท้ารอกชักเพื่อให้ผู้ป่วยได้บริหารแขน ขา แต่ญาติ แจ้งว่าไม่
สะดวกเพราะต้องเจาะผนังบ้าน 

ทั้งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านเดอะมันนี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดข้ึน
ใหม่ ไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดูแล จึงท้าให้การ
รับทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง เทศบาลต้าบลบางปลาได้ด้าเนินการรับ
สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด้าเนินการของท้องถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร อนึ่ง หากเทศบาล
ฯ มีอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงแล้ว จะด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

-รายงานผลศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดฯ  
ในวันท่ี 14 กันยายน 2563 
*เอกสารประกอบ 
- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ สค 0017.1/ว 2163  
ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 
- บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขฯ  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563  
เร่ือง รายงานผลกรณีเร่ืองร้องเรียนจากระบบ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี   
- หนังสอืส้านกังานเทศบาลต้าบลบางปลา  
ที่ สค 52301/701  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 
- ภาพประกอบ                                                

 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

3 2430 
ลงรับวันที่ 16 กันยายน 2563 
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 

นายพีระพล อันตระกูล 
อายุ 24 ปี 
151/13 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อ
ระบายน้้าอุดตัน 
 
 
 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ตรวจสอบและเข้าด้าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือแล้ว 

- แจ้งผล นายพีระพล อันตระกูล 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
16 กันยายน 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

4 2550 
ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2563 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 

นายธนยุทธ์ นวนนุ่น 
อายุ 27 ปี สญัชาตไิทย 
207 ม.2 ต.เขาต่อ  
อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่
โทร.0619179017 
เลขบตัรประตัวประชาชน 
1829900109903 
เกิดวันที่ 29 เม.ย. 2536 

ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าวัดป่า
ชัยรังสี เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน 
21.22 น. วันที่ 14 กันยายน 2563 
 
 
 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล นายธนยุทธ์ นวนนุน่ 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
15 กันยายน 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

5 2551 
ลงรับวันที่ 25 กันยายน 2563 

ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 

นายคทาวุธ แก้วอินตา  
อายุ 31 ปี สญัชาตไิทย 
195/41 ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0939096084 
เลขบัตรประตัวประชาชน 
1430700048167 
เกิดวันที่ 20 เม.ย.2532 

ขอดูกล้อง CCTV เนื่องจากจอดรถซื้อของ
ด้านหลังตลาดชุมพล มีคนขโมยของ เลย
มาขอดูกล้อง บริเวณตลาดชุมพลและ
สะพานวัดป่า  
ช่วงเวลา 15.48.42 – 16.12.00 น. 
 
 
 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมตรวจสอบ 
กล้องวงจรปิดพร้อมผู้ร้องแล้ว 

- แจ้งผล นายคทาวุธ แก้วอินตา  
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
2 กันยายน 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 



ล าดับ หนังสือรับที่ ชื่อผู้ร้อง ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การด าเนินการ หมายเหตุ 

6 2586 
ลงรับวันที่ 30 กันยายน 2563 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 

นายสุคนธ์ มอญใต้ 
139/21 ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
โทร.0890236052 
เลขบัตรประตัวประชาชน 
3740100372919 
เกิดวันที่ 10 ต.ค. 2500 

แจ้งบริเวณแยกซอย 3  
1. ฝาท่อช้ารุด จ้านวน 3 ฝา  
2. หลอดไฟช้ารุด จ้านวน 1 หลอด 
 
*ขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ได้รับรับมอบหมายให้เข้า
ตรวจสอบ และซ่อมแซมตามค้าร้องแล้ว 
ฝาท่อ –  
หลอดไฟ -  

- แจ้งผล นายสุคนธ์ มอญใต้ 
ครั้งที่หนึ่ง  6 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่สอง  8 ตุลาคม 2563 
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
12 ตุลาคม 2563 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
*เอกสารประกอบ – แบบค้าร้อง 

ขอความช่วยเหลือ 6 เรื่อง 

รวม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 6 เรื่อง 

แจ้งผล หรือแจ้งความคืบหน้าต่อผู้ร้องภายในสิบห้าวันท าการ จ านวน 6 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   ขอความช่วยเหลือ      55 เรื่อง 

   ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ      1 เรื่อง 

   แจ้งเบาะแสการกระท้าความผิด     17 เรื่อง    

   ข้อร้องเรียน/ข้อพิพาทระหว่างบุคคล    0 เรื่อง 

   ร้องเรียนโครงการของรัฐ      0 เรื่อง 

   ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ   0 เรื่อง 

 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อเทศบาลต้าบลบางปลา   73 เรื่อง 

   ด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ      73 เรื่อง 

   แจ้งผลผู้ร้องภายใน 15 วัน     70 เรื่อง 

   คิดเป็นร้อยละ                      
      

 3
   95.89  

  

 

 


