
บัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เทศบาลตําบลบางปลา

ประจําปงบประมาณ 2564



ต.ค.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563

19 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563 ไฟ เกตภคลิน คงคเชนทร 3100100228082 191 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

11 พฤศจิกายน 2510 0860788535 แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

30 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

สถานประกอบกิจการ/โรงงาน บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทน

เนอร จํากัด ตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประกอบกิจการ

โรงงานผลิตกระดาษแข็ง กระดาษสีน้ําตาล กระดาษคราฟ และ

อื่น ๆ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ 2 ตุลาคม 2563 เจาหนาที่

เทศบาลไดเขาตรวจสอบพื้นที่นอกเขตโรงงาน/สถานประกอบ

กิจการของบริษัท ปญจพลฯ บริเวณจุดประตูระบายน้ําเชื่อม

ระหวางแมน้ําทาจีนกับคลองบางปลา ซึ่งติดตอกับคูระบายน้ําที่

โรงงานฯ ขุดขึ้นบนพื้นที่ของโรงงานฯ ตั้งแตบริเวณคลองบาง

ปลาจนถึงบอรับน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานฯ สีของ

น้ําไมมีความผิดปกติ มีสีเหมือนน้ําฝน ปรากฏรองรอยการเปด

ประตูระบายน้ํา ในคลองบางปลาไหลลงแมน้ําทาจีนผานทาง

ประตูระบายน้ํา ประชาชนเจาของสวนบริเวณขางคลองบาง

ปลาแจงวาตนจําเปนตองเปดประตูระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําฝน

ไมใหทวมสวน 

เจาหนาที่เทศบาลไดประสานไปยังสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร และ

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเขารวมตรวจสอบพื้นที่ ใน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยไดเขาสํารวจพื้นที่หลังบานของ

ประชาชน ซึ่งมีที่ดินติดตอกับพื้นที่ของบริษัท ปญจพลฯ พบมี

รองน้ํา และบริเวณโดยรอบพื้นที่มีวัชพืชขึ้นรก ลักษณะน้ํานิ่ง มี

สีดํา และมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ไมพบเยื่อกระดาษในแมน้ําที่เปน

วัตถุดิบในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการและไมพบ

การปลอยน้ําออกจากโรงงานสูคลองบางปลา โดยจากขอมูลเดิม

 โรงงานฯ มีการทําคันดินกั้นบริเวณพื้นที่โรงงานกับคูระบายน้ํา

 อยางไรก็ตาม พื้นที่บริเวณดานหลังสวนของเอกชนจนถึงบอ

บําบัดน้ําเสียเปนของบริษัทฯ มีคูระบายน้ํายาวตลอดจนถึงบอ

บัดน้ําเสีย จึงมีความเปนไปไดที่อาจมีการลักลอบปลอยน้ําออก

สูคลอง เจาพนักงานสาธารณสุขจึงไดออกแบบตรวจแนะนําให

บริษัทฯ แกไข โดยใหปรับปรุงคันดินใหสูงและมีความมั่นคง

แข็งแรง เพื่อปองกันน้ํารั่วไหลออกนอกพื้นที่โรงงาน และ

ปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีวัชพืชรกตามแนวคันดินใหงายตอการเขา

ขอรองเรียนการถมที่ดินดานหลังโรงงาน อารทเวย 

รุกล้ําลํารางสาธารณะ ซึ่งใชระบายน้ํา และบรรทุก

ดินตกหลนบนถนนจํานวนมาก ทําใหเปนอันตรายตอ

รถมอเตอรไซต จักรยาน เวลาฝนตก และมีฝุน

จํานวนมากขณะวิ่งผาน ตั้งแตจุดถมดินไปทางซอย

บานเลียบ

เจาหนาที่กองชางไดเขาตรวจสอบแลว พบมีการถม

ดินบริเวณตามคํารองจริง แตเนื่องจากพื้นที่บริเวณ

ดังกลาวอยูนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลบางปลา จึงไมสามารถบังคับใช

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 กับผู

ถมดินได ทั้งนี้ผูถมดินไดทําดินตกหลนบนถนนทาง

หลสวงเทศบาลฯ ซึ่งผูถมดินไดจัดการทําความสะอาด

เรียบรอยแลว สวนกรณีการถมดินรุกล้ําลําราง

สาธารณะ เจาหนาที่ไดประสานผูถมดินในเบื้องตน

ใหขุดรองน้ําเพื่อใหมีการระบายน้ําไดแลว

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ตุลาคม ประจําปงบประมาณ 2564

การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ

แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

ประภทคํารอง

แจงเบาะแสการลักลอบปลอยน้ําเสีย โดยแจงวา

บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร จํากัด มีการ

ลับลอบปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําทาจีน

2 ตุลาคม 2563 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร



ต.ค.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ตุลาคม ประจําปงบประมาณ 2564

การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการประภทคํารอง

20 ตุลาคม 2563 นาย สมคิด จันทรโต 3670800047205 165/36 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

 

ป 2496 0892603660 ขอความชวยเหลือ 24 ตุลาคม 2563 24 ตุลาคม 2563

21 ตุลาคม 2563 นางสาว เฉลียว เรือนมินทร - 117 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

0804361990 ขอความชวยเหลือ 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563

21 ตุลาคม 2563 นาง สุกัญญา - - - - - ขอความชวยเหลือ 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563

21 ตุลาคม 2563 นางสาว จิรภา แสงคํา 3740100419796 47/124 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

ฯ จ.สมุทรสาคร

########### 0874039432 ขอความชวยเหลือ 21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ
แจงเบาะแสการกระทํา

ความผิด

ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

6 4 0 2 0 0 0

แจงซอมไฟทางดับ ในบานสวนรังสี ซอย 2 ดับตั้งแต

วันเสาร 4 วันแลว และขอใหเปลี่ยนหลอดไฟขาด

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

เดือดรอนจากเรื่องถมที่ในซอยปากลัด ฝุนเยอะมาก 

เศษดินเศษหินเต็มถนน อยากใหเทศบาลชวยจัดการ

เรื่องนี้ใหดวย ตั้งแตปากซอยบานเลียบถึงในซอยปาก

ลัด ซึ่งเปนทางที่ตอนนี้ฝุนเยอะมาก

ขอรองเรียนเกี่ยวกับฝุนซึ่งในขณะนี้ไดมีการกอสราง

ในเขตพื้นที่ซอยปากลัด ทําใหมีรถขนยายดิน และทํา

ใหเกิดฝุนมลพิษมาก ซึ่งอาจจะทําใหเปนอันตรายตอ

ระบบทางเดินหายใจได จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได

โปรดมีมาตรการในการจัดการตอไป

คํารองเรื่องฝุน เศษดินเศษหิน มีความเดือดรอน

เนื่องจากตอนนี้มีรถบรรทุกรับถมที่วิ่งผานหนาบาน 

ทําใหเกิดฝุนและมีเศษหินที่ติดลอมาหลนเต็มถนน 

ตั้งแตบริเวณตีนสะพานขามแมน้ํามาทางซอยบาน

เลียบและเขาไปในซอยปากลัด ฝุนเยอะมาก กรุณา

 ใ  

เจาหนาที่กองชางตรวจสอบและดําเนินการซอมแซม

ตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเขาตรวจสอบ

และดําเนินการฉีดลางถนนตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2563

งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัยไดเขาตรวจสอบ

และดําเนินการฉีดลางถนนตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2563

งานปองกันและบรรเทาสาธาณภัยไดเขาตรวจสอบ

และดําเนินการฉีดลางถนนตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2563

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล

5

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตามระเบียบฯ

5

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

6



พ.ย.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 2939 ############ ############ นางสาว สุกัญญา ดิษฐสันเทียะ - 165/246 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมืองฯ

 จ.สมุทรสาคร

- 0810057164, 

0830001665

ขอความ

ชวยเหลือ

5 พฤศจิกายน 2563 5 พฤศจิกายน 2563

11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563

17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563

3 3328 ############ 9 ธันวาคม 2563 นาย จวง เกตุคง - 165/181 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมืองฯ

 จ.สมุทรสาคร

- 953269701 ขอความ

ชวยเหลือ

8 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563

4 3029 ############# ############# แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

เมื่อวันจันทร ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เจาพนักงานสาธารณสุข

และคณะ ไดเขาตรวจสอบขอเท็จจริง ณ สถานประกอบกิจการ

ของบริษัท มหาชัยเคมี จํากัด ขณะเขาตรวจพบการประกอบ

กิจการผลิตสารสมชนิดน้ําและชนิดกอนตามปกติ บริเวณ

ทางเขาสถานประกอบกิจการไมมีกลิ่นเหม็น สถานที่เก็บวัตถุดิบ

หรือสวนประกอบในการผลิต รวมถึงการผสมสารเคมีเปนระบบ

ปด วัตถุดิบในการผลิต ไดแก แปงอลุมินา เปนผงสีขาว, ปุย

แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium sulfate), กรดซัลฟูริก, และ

น้ํา ปุยเปนเม็ดแหงไมมีกลิ่นเหม็นฟุงในอากาศ เมื่อดมใน

ระยะใกลมากจึงมีกลิ่นเล็กนอย ทั้งนี้ ไมปรากฏวามีกลิ่นเหม็น

คลายแอมโนเนียภายในบริเวณที่ตั้งเครื่องจักรสําหรับการผลิต 

แตเนื่องจากสวนประกอบของการผลิตเปนแปงและสารเคมี ซึ่ง

อาจมีฝุนและกลิ่นเกิดขึ้นได เจาพนักงานสาธารณสุขจึงได

ออกแบบตรวจแนะนําใหผูประกอบการตรวจวัดคุณภาพปลาย

ปลองระบบบําบัดอากาศ และกําชับใหดูแลรักษาความปลอดภัย

ั ใ ํ

2 2965

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

############ ############ แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ขอความชวยเหลือใหเทศบาลเปาทอหลังบานตัน 

บานเลขที่ 165/244 หมู 4 ตําบลบานเกาะ อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง กลิ่นเหม็นรบกวนจากบริษัท มหาชัยเคมี จํากัด 

  - ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครมีหนังสือ ที่ สค

 0017.1/2500 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 แจง

เรื่องรองเรียนของประชาชนวา ไดรับความเดือดรอน

จากกลิ่นเหม็นรบกวน กลิ่นเหม็นคลายกลิ่น

แอมโมเนีย จากบริษัท มหาชัยเคมี จํากัด ตําบลบาง

ปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึง

อยากใหชวยตรวจสอบขอเท็จจริง

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

16 พฤศจิกายน 256316 พฤศจิกายน 2563173/8 6 กันยายน 2522

แจงเรื่องทอระบายน้ําตัน 165/181 บานสวนรังสี 

โครงการ 1 ซอย 1

0803944929 แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

ผูรองแจงเรื่องรองเรียนทางโทรศัพท (เวลา 10.45 น.)

 วา KP การชาง บานเลขที่ 173/9 หมู 4 ตําบลบาน

เกาะ ซึ่งอยูขางบานของตน ทํางานรับจางเกี่ยวกับ

การกอสรางบาน โดยตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก เสียงดัง 

และมีกลิ่นเหม็นรบกวน ทําใหไดรับความเดือดรอน

อยางมาก เนื่องจากมีลูกเล็กและเปนภูมิแพ ขอใหเขา

ตรวจสอบดําเนินการ

เมือวันศุกร ที 13 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 09.40

 น. เจาหนาที่ไดเขาตรวจสอบบริเวณที่คาดวาเปน

ตําแหนงที่ตั้งของรานอาหารตามคํารอง พบรานจําหนาย

อาหาร 2 – 3 ราน ขณะเขาตรวจ ไมมีรานใดเปดกิจการ 

โดยไมพบรานอาหารซึ่งมีลักษณะเปนหลังคามุงจากตามคํา

รอง ทั้งนี้ เทศบาลไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปได

 เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ เจาหนาที่เทศบาลฯ ได

โทรศัพทสอบถามศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อ

ขอขอมูลเพิ่มเติมแลว แตไดรับแจงวาไมสามารถให

รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมได เนื่องจากไมมีชองทางการ

ติดตอถึงผูรองเรียน จึงมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ

ในเบื้องตนใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครทราบ

รองเรียน/รองทุกข กรณี รานอาหารเปดเพลงเสียงดัง

 - ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครมีหนังสือ ที่ สค 

0017.1/ว 2543 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 แจง

เรื่องประชาชนรองเรียน/รองทุกข กรณี รานอาหาร

เปดเพลงเสียงดัง โดยแจงวารานอาหารอันมีลักษณะ

เปนหลังคามุงจาก ตั้งอยูฝงซายกอนถึงปากทางเขา

วัดปาชัยรังสี หมู 4 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปดเพลงเสียงดัง 

ในชวงเวลา 21.00 - 02.00 น. และขอใหหนวยงานที่

เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะ เขาตรวจสอบขอเท็จจริง

 ตามเรื่องรองเรียน ในวันเดียวกันภายหลังไดรับแจง

ทางทรศัพทจากผูรองเรียน (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) 

เวลาประมาณ 11.00 น. พบขณะกําลังตัดกระจก มีเสียง

ดังเล็กนอย มีกลิ่นเหม็นฉุนคลายแลกเกอรหรือทินเนอร

เล็กนอย แตลักษณะอาคารที่ใชประกอบการเปนอาคาร

พาณิชย 2 ชั้น บานขางเคียงติดตอกัน และอยูในแหลง

ชุมชน ซึ่งยอมไดรับผลกระทบจากกลิ่นและเสียง อีกทั้ง

ลักษณะการประกอบกิจการ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ อาคารดังกลาวไมสามารถอนุญาตใหประกอบ

กิจการโดยถ฿กตองได เจาพนักงานสาธารณสุขจึงได

ออกแบบตรวจแนะนําใหหยดประกอบกิจการทันที

5 	2563-150293 ############# ############# นางสาว อาภารัตน ใจตรง 3490300091924



พ.ย.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

6 3051 ############# ############# แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

3 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563

7 3120 ############# ############# แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

3 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563

8 3133 ############# ############# นาย ประสิทธิ์ ทับเพชร 3740100371408 1 ม.4 ต.บานเกาะ

 อ.เมือง จ.

สมทรสาคร

ป 2482 0843146456 ขอความ

ชวยเหลือ

2 ธันวาคม 2563 2 ธันวาคม 2563

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

8 3 0 5 0 0 0

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

      

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 11.40 น. เจา

พนักงานสาธารณสุขและคณะ ไดเขาตรวจสอบติดตามอีก

ครั้ง พบวาบานปด

แจงเรื่องไฟทางบริเวณปากทางศาล ซอยปากลัด ดับ

 ประมาณ 3 ดวง

เจาหนาที่กองชางตรวจสอบและดําเนินการซอมแซม

ตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

รองเรียน/รองทุกข กรณี ไดรับความเดือดรอนเสียงดัง

รบกวนจากการประกอบกิจการ โดยผูรองเรียนแจงวา

 บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร จํากัด ที่ตั้ง 

110/4 หมู 4 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองฯ จังหวัด

สมุทรสาคร สงเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน (เวลา 

20.00 น.)

   

        

  

    

 

  

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร รองเรียน/รองทุกข กรณี ไดรับความเดือดรอนเสียงดัง

รบกวน โดยผูรองเรียนแจงวาบริเวณกอนถึงวัดปาชัย

รังสีเปนรานอาหารตามสั่ง เปดเฉพาะเวลากลางคืน 

รานมีหลังคาสีเขียว หมูที่ 4 ตําบลบานเกาะ อําเภอ

เมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร เปดเพลงเสียงดังรบกวนใน

เวลากลางคืน ตั้งแต 19.00 - 00.00 น.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.40 น. เจาพนักงาน

สาธารณสุขและคณะ ไดเขาตรวจสอบขอเท็จจริง พบ

รานอาหารซึ่งมีลักษณะตามเรื่องรองเรียน เปนสถานที่

จําหนายอาหารของ นางสาวอุษาวดี มีกุล มีหนังสือรับรอง

การแจงสถานที่จําหนายอาหาร เลมที่ 1 เลขที่ 100/2563

 ขณะเขาตรวจไมมีการเปดจําหนายอาหาร โดยเจาของ

รานแจงวาไดนําตูคาราโอเกะแบบหยอดเหรียญมาใชใน

ราน นานประมาณ 2 สัปดาหแลว จากการสอบถามผูอาศัย

ใกลเคียง พบวามีเสียงดังจริง โดยเขาลักษณะเปนการ

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เทศบาลฯ จึงได

ออกแบบตรวจแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข ให

หยุดประกอบกิจการจนกวาจะไดดําเนินการขอรับ

ใบอนุญาตโดยถูกตอง

เจาพนักงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลบางปลา พรอมดวย 

ปลัดอําเภอเมืองสมุทรสาคร เจาหนาที่อุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรสาคร และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดสมุทรสาคร เขาตรวจโรงงานตามเรื่องรองเรียนของศูนย

ดํารงธรรม ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.1/ว 

2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงงาน/สถานประกอบ

กิจการตามเรื่องรองเรียน ประกอบกิจการผลิตกระดาษ ผูชวย

ผูจัดการ ผูนําตรวจ รับวาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เกิดเสียง

ดังจากกระบวนการผลิตของโรงงานจริง โดยไดรับแจงวา ตัวเก็บ

เสียง (Silencer) ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชสําหรับลดเสียงรบกวนของ

แรงดันที่เกิดจากการกระบวนการทํางาน start up ของหมอตม

น้ํา (boiler) ชํารุดฉีกขาด ปจจุบันโรงงานหยุดใชงาน สลับวาลว

เพื่อไมใหผานตัวเก็บเสียงที่ชํารุด และอยูระหวางดําเนินการ

เสนอราคาซอมแซม โดยไดออกแบบตรวจแนะนําใหบริษัท 

ปญจพลฯ แกไขและรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน 

30 วัน

จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

4 4 78

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารงธรรม



ธ.ค.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 3212 ############# 1 ธันวาคม 2563 แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

3 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563

2 3365 14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 นาง สุธิน อวมประทุม - 153/18 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมืองฯ

 จ.สมุทรสาคร

- 0816582758 ขอความ

ชวยเหลือ

4 มกราคม 2564 4 มกราคม 2564

3 3366 4 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 นาง สุธิน อวมประทุม - 153/18 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมืองฯ

 

- 0816582758 ขอความ

ชวยเหลือ

4 ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563

4 3504 14 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563 นาย อานนท ชาวเรือหัก 110/4 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

0848173588 ขอความ

ชวยเหลือ

28 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563

5

3505 18 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563 นางสาว ศิรดา นาคทอง - 94/2 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

- 0948806661 ขอความ

ชวยเหลือ

18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563

6 26 ธันวาคม 2563 นางสาว ตุกตา พึ่งแกว 47/47 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

- ขอความ

ชวยเหลือ

26 ธันวาคม 2563 26 ธันวาคม 2563

7 28 ธันวาคม 2563 นางสาว สุดารัตน ดอกจันกลาง 42/68 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

0991204589 ขอความ

ชวยเหลือ

28 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

7 6 0 1 0 0 0

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร/ศูนยดํารงธรรมอําเภอ

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ธันวาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

ศูนยดํารงธรรมอําเภอแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

จากศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ลงวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2563) ตามหนังสืออําเภอเมือง

สมุทรสาคร ที่ สค 0118.4/3304 ลงวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2563 แจง กรณี ไดรับความเดือดรอน

เสียงดังรบกวน จากรานจุดรวมพล ซอยบางปลา 

ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร สง

เสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน ตั้งแต 20.00 – 

00.00 น.

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. เจาพนักงาน

สาธารณสุขและคณะ ไดเขาตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่อง

รองเรียน บริเวณรานจุดรวมพล เลขที่ 126/1 ตําบลบาน

เกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายงาน

วา ขณะเขาตรวจพบเปดดําเนินกิจการจําหนายอาหาร 

จากการสอบถามขอมูลมีการเปดดนตรี เวลา 21.00 – 

00.00 น. ดานซายของรานเปนบานของเจาของราน 

ดานขวาเปนที่ดินวางเปลา ตรงขามถนนเปนที่ตั้งของ

โรงงานชัยทัศนและที่ดินวางเปลา บริเวณโดยรอบดานอื่น 

ไมติดตอกับเขตที่อยูอาศัยของชุมชน ไมอาจสันนิษฐานได

วาครัวเรือนใดอาจไดรับผลกระทบจากเสียงดังรบกวน

ขอใหชวยดันทอระบายน้ํา เนื่องจากทอระบายน้ําอุด

ตันจากเศษดิน จึงทําใหเกิดน้ําทวมขัง ตรงบริเวณอู 

TSR ออโต เซอรวิส (อูชางกบ)

	แจงเรื่องทอตัน ขอใหเปาทอ ซอย 7 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว เมื่อวันที่ 4 

ั  

แจงขอรถน้ําดันทอระบายน้ํา 47/47 ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

แจงทอตัน บริเวณซอยหมอสามารถ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

แจงไฟทางซอย 7 สุดซอยเสีย 2 จุด เจาหนาที่กองชางตรวจสอบและอยูระหวางจัดหา

อุปกรณ

แจงทอระบายน้ําตัน ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือตามคํารองแลว

1 6 7 7

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล
จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ



ม.ค. หนา 1 จาก 1

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 0050 4 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564 ขอความ

ชวยเหลือ

6 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564

2 75 6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 นางสาว กณิกนันท คงศิลป 3740100378798 72 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

24 สิงหาคม 2518 0899835693 ขอความ

ชวยเหลือ

6 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564

3 230 14 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564 นางสาว วณิชชา นุมเดช 1749900345900 13/9 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

8 กรกฎาคม 2536 0946156544 ขอความ

ชวยเหลือ

15 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 3 0 0 0 0 0

แจงเรื่องฝาทอระบายน้ําชํารุด บริเวณหนาบาน

สมาชิกสภาเทศบาล สํารวย คงศิลปจํานวน 1 ฝา 

และบริเวณหนารานขายกวยเตี๋ยวจํานวน 2 ฝา

เจาหนาที่กองชางไดเขาตรวจสอบ และดําเนินการ

ซอมแซมแลว ในเบื้องตน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  

และรอวัสดุสําหรับเปลี่ยนซอมใหเรียบรอย

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มกราคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร/ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดมีหนังสือ ที่ สค 0017.1/ว 

0011 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 แจงเรื่องรองเรียน/

รองทุกขจากประชาชน ขอใหดําเนินการเพิ่ม

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID - 19) ของรานสะดวกซื้อ ซีเจ 

ซูเปอรมารเก็ต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตรวจสอบขอเท็จจริง

แลว พบวารานสะดวกซื้อ ซีเจ ซูเปอรมาเก็ต อยูใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทา

ทราย เจาพนักงานทองถิ่นและผูอํานวยการกอง

สาธารณสุข สังกัดเทศบาลตําบลบางปลา จึงไมอาจ

ใชอํานาจจัดใหมีมาตรการอยางใดในการควบคุมโรค

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ ได จึงมีหนังสือ

เทศบาลตําบลบางปลา ที่ สค 52301/7 ลงวันที่ 5 

มกราคม 2564 รายงานจังหวัด เพื่อดําเนินการใน

สวนที่เกี่ยวของตอไป

เจาหนาที่กองชางไดเขาตรวจสอบแลว อยูระหวางรอวัสดุ

สําหรับเปลี่ยนซอมใหเรียบรอย

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล
จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

1 2 3 3

แจงเรื่องไฟฟาในซอยบานใตวัด ซอย 3 หมู 4 ดับ 

จํานวน 3 ดวง ตั้งแตกลางซอยจนถึงสุดซอย จึงอยาก

ใหทางเทศบาลเขามาซอมแซม เพราะมืดและสัญจร

ลําบากมาก



ก.พ.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 384 2 กุมภาพันธ 2564 2 กุมภาพันธ 2564 นาย กฤษฎา โพธิ์วันนา 1419900576823 178/358 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

18 มีนาคม 2539 0981715117 แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

2 มีนาคม 2564 2 มีนาคม 2564

10 กุมภาพันธ 2564 18 กุมภาพันธ 2564

22 กุมภาพันธ 2564

23 กุมภาพันธ 2564 19 กุมภาพันธ 2564แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

2 456 5 กุมภาพันธ 2564 5 กุมภาพันธ 2564 นาย

3 515 5 กุมภาพันธ 2564 ############ ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองสมุทรสาคร

เกตภคลิน คงคเชนทร 3100100228082 191 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

11 พฤศจิกายน 2510 0860788535 แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

แจงเรื่องเสียงดังจากโรงงานปญจพล วาผูรองเรียน

และชาวบานขางเคียงไดรับผลกระทบจากเสียงดังจาก

โรงงานกระดาษปญจพล สงเสียงดังสะทาน ตั้งแต

เวลา 20.30 น. ของคืนวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 

จนถึงตอนสายของวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 สราง

ความรําคาญ ไมสามารถนอนหลับได

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะไดเขาตรวจสอบ

โรงงาน บริษัท ปญจพลฯ แลว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2563 โดยแจงแนะนําใหปรับปรุงแกไขไมใหเกิดเสียง

ดังรบกวน ตามแบบตรวจแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข ที่ 4/2563 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

โดยตอมายังคงไดรับแจงเรื่องรองเรียนเรื่อยมาวา

โรงงานยังกอใกเกิดเสียงดังอยางมาก จึงมีคําสั่งของ

เจาพนักงานทองถิ่นใหแกไข ภายในเวลาที่กําหนด 

ตามคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ที่ 1/2564 ลงวันที่ 21

 มกราคม 2564 แตยังคงพบวาโรงงานมีการสงเสียง

ดังอยางมาก จึงมีหนังสือเชิญมาใหถอยคํา และ

บันทึกรับสารภาพความผิด ตามบันทึกถอยคํา ลงวันที่

 9 กุมภาพันธ 2564 และเชิญผูรองเรียนมาใหขอเท็จ

ริงเพิ่มเติม ตามบันทึกถอยคํา ฉบับลงวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2564 โดยไดรวบรวมพยานหลักฐาน และ

มีหนังสือขอใหเปรียบเทียบปรับตามความผิด ถึงผูมี

อํานาจเปรียบเทียบแลว

แจงเรื่องมีกลิ่นเหม็นขิว ไดกลิ่นเหม็นขิวในชวงเชามืด 

เวลา 04.00 - 06.00 น. เปนเวลา 4 - 5 วันแลว ไม

ทราบวากลิ่นมาจากที่ใด ขอใหชวยตรวจสอบ

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

 2564 เวลากลางวัน (เชา) บริเวณโดยรอบบานของผู

รอง (หมูบานเอดะมันนี)่ แตมาโรงงานโดยรอบเปน

โรงงานรางที่เลิกกิจการแลว ตั้งแตป 2556 และไม

พบการเผาสิ่งใด ๆ ในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้ ขณะเขา

ตรวจไมมีกลิ่นเหม็น ผูรองแจงวาไดกลิ่นเปนบางครั้ง 

บางครั้งมาจากดานหนาบาน บางครั้งมาจากทาง

ดานหลังบาน เจาพนักงานสาธารณสุข จึงขอใหผูรอง

แจงใหเทศบาลทราบขณะที่ไดกลิ่นเหม็นในทันที เพื่อ

เขาตรวจสอบและดําเนินการแกไขตอไป

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะไดเขาตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีเรื่องรองเรียน บริเวณคลองแนวลิขิต

และคลองสี่วาพาสวัสดิ์ น้ํามีลักษณะเปนสีดํา ไมมี

แผนฝาขาว (มีฝนตกหนัก วันที่ 17 ก.พ. 64) จาก

  

 

  

 

 

 

 

     

ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีหนังสือ ที่ สค 

0118.4/447 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 (ไดรับหนังสือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564) แจงตามเรื่องรองเรียนของ

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครตามหนังสือ ที่ สค 

      

  

  

   

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง



ก.พ.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

24 กุมภาพันธ 2564 24 กุมภาพันธ 2564

4 676 ############ 2 มีนาคม 2564 นางสาว อาภารัศมิ์ ใจตรง 3490300091924 173/8 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

6 กันยายน 2522 	0803944929 ขอความ

ชวยเหลือ

22 กุมภาพันธ 2564 22 กุมภาพันธ 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

4 1 0 3 0 0 0

  

1 3 4 3

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล
จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

แจงเรื่องทอน้ําตัน บานเลขที่ 173/8 หมู 4 บานเกาะ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

 

  

 (     ) 

การตรวจสอบผูรองเรียนพักอาศัยในหมูบานเดอะมัน

นี ่ติดกับคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จึงประสานไปยังผู

รองเรียน ไดรับแจงวามีน้ําไหลออกมาจากคลองแนว

ลิขิตมาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ มีลักษณะน้ําตางกัน มี

ความสงสัยวาเปนโรงงานแรก ขวามือที่ตั้งอยูบริเวณ

คลองแนวลิขิต ซึ่งตั้งอยูนอกเขตของเทศบาลตําบล

บางปลา จึงไมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเขา

ตรวจสอบตอไปได และใหนิติกรรายงานศูนยดํารง

ธรรมทราบแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เพื่อ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

    

     

    

   

0017.1/ว 0212 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564) วามี

ประชาชนรองเรียน กรณีไดรับความเดือดรอนน้ําเนาเสีย 

บริเวณคลองแนวลิขิตยาวไปจนถึงคลองภาษีเจริญ หมูที่ 4

 ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร



มี.ค.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 675 2 มีนาคม 2564 2 มีนาคม 2564 นาง ตุกตา พึ่งแกว 3740100996866 116/1 ต.บานเกาะ 

อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

- - ขอความ

ชวยเหลือ

2 มีนาคม 2564 2 มีนาคม 2564

2 702 4 มีนาคม 2564 4 มีนาคม 2564 นาย สิริพันธ สุทธิกุลธร 5740299004028 64/6 ต.บานเกาะ อ.

เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

10/9/2500 - ขอความ

ชวยเหลือ

8 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564

3 703 23 กุมภาพันธ 2564 4 มีนาคม 2564 นางสาว หนูปาน ศรีวงษ 3411900296994 85/23 ต.บานเกาะ 

อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

2508 - ขอความ

ชวยเหลือ

8 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564

4 704 23 กุมภาพันธ 2564 4 มีนาคม 2564 นางสาว หนูปาน ศรีวงษ 3411900296994 85/23 ต.บานเกาะ 

อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

2508 - ขอความ

ชวยเหลือ

8 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564

5 910 22 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 นางสาว จันทรเพ็ญ โพธิ์อบ - 42/81 ต.บานเกาะ 

อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

- 0833150478 ขอความ

ชวยเหลือ

22 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

5 5 0 0 0 0 0

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มีนาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

แจงเรื่องทอน้ําตัน บานเลขที่ 116/1 หมู 4 บานเกาะ

แจงเรื่องทอระบายน้ําเล็กทําใหน้ําทวม ขอความ

อนุเคราะหทางหลวงชนบทชวยดําเนินการให

น้ําประปาไหลสะดวกขึ้น

ขอรองเรียนเรื่องไฟฟาริมถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา

 ดับหลายดวง ขอใหซอมแซมใหใชงานได

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

กองชางไดเขาตรวจสอบ และมีหนังสือแจงแขวงทาง

หลวงชนบทแลว โดยแจงเรื่องถึงงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขาระบายน้ําแลว

กองชางไดเขาตรวจสอบ และมีหนังสือแจงแขวงทาง

หลวงชนบทแลว

กองชางไดเขาตรวจสอบ และมีหนังสือแจงแขวงทาง

หลวงชนบท และปรับแตงทางระบายน้ําบางสวน

แจงเรื่องน้ําทวมขังบนถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา 

เนื่องจากทอระบายน้ํามีขนาดเล็ก ไมสามารถระบาย

น้ําไดทันเวลาฝนตก จึงขอใหทําการแกไข

แจงขอรถน้ําเนื่องจากน้ําไมไหล ขอเวลา 13.30 น.ที่

หองแถวซอยจัดสรร

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

0 5 5 5

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล
จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท



เม.ย.

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 1035 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564 นาง กุหลาบ อุดมพันธุ - 165/107 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

- 094775118 ขอความ

ชวยเหลือ

5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564

2 1135 9 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 นาย โชคชัย เข็มตน 3740100369802 81/7 ต.บานเกาะ

 อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

7/7/2515 - ขอความ

ชวยเหลือ

9 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564

3 1182 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 นางสาว จริญญา โพธิ์ประยูร 1759900159685 86/22 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

18/11/2532 0874078415 ขอความ

ชวยเหลือ

23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564

26 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564

27 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 3 0 1 0 0 0

เจาพนักงานสาธารณสุข และคณะ ไดออกตรวจสอบขอเท็จจริง 

เมื่อเวลา 16.15 น. โดยมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ และ

ผูใหญบาน หมู 1 ตําบลบานเกาะรวมสังเกตการณ พบน้ําใน

คลองสี่วาพาสวัสดิ์ มีลักษณะสีชมพู ตั้งแตบริเวณดานหลังวัด

พันธุวงษ ขึ้นไปจนถึงบริเวณดานหลังประตูระบายน้ําพันธุวงษ 

(ของกรมชลประทาน) พบมีจุดคันบอพักน้ําของบริษัท ปญจพล

ฯ แตก มีน้ําไหลออกนอกพื้นที่โรงงาน จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 

เปนคันดินบริเวณบอพักน้ําดานขางประตูระบายน้ําพันธุวงษ

แตก มีน้ําสีชมพูไหลออกจากบอพักน้ําขนาดใหญมาลงบอพัก

น้ําขนาดเล็ก ผานประตูระบายน้ําของกรมชลประทานมาลง

คลองสี่วาพาสวัสดิ,์ จุดที่ 2 เปนคันดินบริเวณดานหลังบานของ

ประชาชน หมูที่ 1 ตําบลบานเกาะ น้ําสีชมพูไหลลงมาทวม

บานของประชาชนที่อาศัยริมคลองสี่วาพาสวัสดิ์ แตเปนที่ดิน

ของบริษัทฯ, เจาพนักงานสาธารณสุขไดแจงและสั่งดวยวาจาให

บริษัทฯ แกไขทันที โดย จุดที่ 1 บริษัทฯ ไดนํารถแบคโฮตักดิน

ในบอเพื่อปดรอยแตก และปดประตูระบายน้ําของกรม

ชลประทานใหสนิท แลวเสร็จ เวลา 17.30 น. และจุดที่ 2 

บริษัทฯ แจงผลการแกไข เวลา 23.14 น. วาไดใหคนงานขนไม

และอุปกรณเขาปดรอยแตกชั่วคราว และนําเรือขุดเขาไปปดคัน

ที่แตก โดยใชไมทําเปนแนวและใชผายางปด แลวเสร็จ เมื่อวัน

อาทิตย ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 19.16 น., กองสาธารณสุข

ฯ ไดเขาตรวจสอบผล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ไมพบน้ําสี

ชมพูไหลออกจากพื้นที่ของบริษัท ปญจพลฯ แลว  ทั้งนี้ เจา

พนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหบริษัทฯ ปรับปรุง แกไข โดยตองหา

วิธี มาตรการควบคุมปองกันที่มั่นคง แข็งแรง และมี

4 - 23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 รองเรียนผานสื่อออนไลน (Facebook)

0 4 4 4

แจงเรื่องทอน้ําตัน บานเลขที่ 81/7 หมู 4 บานเกาะ

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

จํานวนเรื่องรองเรียนตอ

เทศบาล
จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

	ขอสนับสนุนรถน้ํา บานเลขที่ 86/22 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

รองเรียนทางสื่อออนไลนวาคันดินบอพักน้ําของ

บริษัท ปญจพล ไฟเบอร คอนเทนเนอร จํากัด แตก 

มีน้ําสีชมพูไหลลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์

แจงเรื่องทอน้ําตัน บานเลขที่ 165/107 หมู 4 บาน

เกาะ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน เมษายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ



พ.ค.

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 1349 ############ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาว รสนันท ภาคนอย 1749900431814 165/55 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

############ 0620210539, 

0899188370

ขอความชวยเหลือ 6 พฤษภาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564

2 1350 ############ 6 พฤษภาคม 2564 นาย กมล นพคุณ 3740100376604 51/3 ต.บานเกาะ

 อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

8 ธันวาคม 2513 0623733559 ขอความ

ชวยเหลือ

6 พฤษภาคม 2564 6 พฤษภาคม 2564

3 1356 ############ 7 พฤษภาคม 2564 นางสาว สุดารัตน ดอกจันกลาง 3301000438980 76 ม.5 ต.จันอัด 

อ.โนนสูง จ.

นครราชสีมา 

(ตามบัตร

ประชาชน), 

บานเลขที่ 42/68

 ต.บานเกาะ อ.

เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

3 เมษายน 2516 0624949034 ขอความ

ชวยเหลือ

7 พฤษภาคม 2564 7 พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564

29 กรกฎาคม 2564 29 กรกฎาคม 2564

5 1370 7 พฤษภาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564 นาย กมล นพคุณ 3740100376604 51/3 ต.บานเกาะ

 อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

8 ธันวาคม 2513 0623733559 ขอความ

ชวยเหลือ

2 กรกฎาคม 2564 2 กรกฎาคม 2564

6 1467 17 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564 นางสาว นิภาดา ชาติสาย 1250500091842 165/257 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมืงฯ

 จ.สมุทรสาคร

0806359247 ขอความ

ชวยเหลือ

17 พฤษภาคม 2564 17 พฤษภาคม 2564

7 1470 18 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564 นางสาว รัธพร เขียววาดู 3860400293673 165/104 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

 จ.สมุทรสาคร

0863916755 ขอความ

ชวยเหลือ

18 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564

.กองชางตรวจสอบแลว ในบริเวณดังกลาวพบมีการสราง

สิ่งปลูกสรางบนทางเทาหลายครัวเรือน กองชางได

ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะที่ถูกตอง และพิจารณา

ขอกฎหมายและลําดับขั้นตอนการออกคําสั่งเพื่อรื้อถอน

โดยชอบดวยกฎหมายแลว

.กองชางรับเรื่องแลว มอบหมายเจาหนาที่เขาตรวจสอบ 

โดยเจาหนาที่ไดแจงเตือนใหหยุดการกอสราง (ค.3) และ

อยูระหวางดําเนินการใหมีคําสั่งหามใชและใหรื้อถอนสิ่ง

ปลูกสรางที่รุกล้ําที่สาธารณะ

แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

เรื่อง สรางหองครัวบนทางเทา ขอความกรุณาทาง

หนวยงานเขาไปตรวจสอบสิ่งปลูกสรางครัวบนทาง

เทาในซอยตลาดสดเทศบาลตําบลบางปบา ซอย 5/1

 (ถาวรตะเคียนนุช) สรางความเดือดรอนกับชุมชน

ในซอย ทัศนียภาพและปดกั้นสิ่งแวดลอมรอบ ๆ 

และไมสามารถเดินบนทางเทาได

062787855888/21 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

ฯ จ.สมุทรสาคร

4 นางสาว รัชนีกร 3801200105564รัตนเมโด11 พฤษภาคม 256411 พฤษภาคม 25641357

เปาทอ บานเลขที่ 165/104 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

ขอใหทอตันหนาบาน 165/257 ตัน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

ขอใหชวยซอมหลังคา เนื่องจากผลกระทบจากตนไม

ลมทับ หลังคาบานแตกสียหาย เมื่อวันที่ 6 

พฤษภาคม 2564 ที่ผานมา

กองชางรับคํารองแลวมอบหมายเจาหนาที่ชางตรวจสอบ 

และแจงใหสวนงานที่รับผิดชอบ(งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย-งานพัฒนาชุมชน) ใหความชวยเหลือชดเชย

เปนเงินสําหรับซอมแซมตามระเบียบ (2 ก.ค. 64)

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤษภาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

ขอใหเจาหนาที่ไปตัดตนไมที่ลมทับหลังคา บริเวณ

บาน เลขที่ 51/3 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการใหความชวยเหลือแลว ในวันเดียวกัน

ขอความอนุเคราะหใหเทศบาลดันทอในซอย หนา

รานยาดี 99

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการใหความชวยเหลือแลว เมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2564

แจงเรื่องทอน้ําหลังบานตัน ฝนตกหนัก ทําใหเกิดน้ํา

ทวม

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการใหความชวยเหลือแลว ในวันเดียวกัน



พ.ค.

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤษภาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

8 1519 19 พฤษภาคม 2564 19 พฤษภาคม 2564 นาย ชี พะยานอน 3740100377678 108/74 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

ฯ จ.สมุทรสาคร

3 สิงหาคม 2503 0840071207 ขอความ

ชวยเหลือ

19 พฤษภาคม 2564 19 พฤษภาคม 2564

25 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม 2564

7 มิถุนายน 2564

10 1592 24 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 นาย มงคล พุกโฉมงาม - - - 0879128382 ขอความ

 ื

24 พฤษภาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

10 8 0 2 0 0 0

116/1 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

ฯ จ.สมุทรสาคร

37401009968669 1591 24 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 -

10 10 9

จํานวนเรื่องรองเรียนตอเทศบาล จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม

0

เรื่อง นํารถไปดันทอระบายน้ําที่บาน เลขที่ 108/74

 ม.4 ต.บานเกาะ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

เขาดําเนินการแลว

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจาหนาที่ไดรับแจงทาง

โทรศัพทจากผูรองเรียนวามีการสงเสียงดังบริเวณเดิม

ตามที่แจงในคํารอง จึงเขาตรวจสอบพื้นที่ เวลาประมาณ 

8.50 น.  พบมีการนั่งที่รานชํา จํานวน 2 คน โดยไม

พบวามีการสงเสียงดัง แตเจาหนาที่ไดแจงวามีเรื่อง

รองเรียน และกําชับตักเตือนไมใหสงเสียงดังเปนเหตุ

รําคาญ ทั้งนี้ ไดเขาไปพบผูรองเรียนเพื่อแจงผลการดเนิน

การในวันเดียวกันแลว โดยแจงวาหากมีการสงเสียงดังอีก

สามารถติดตอมาที่เทศบาลได

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฝายอํานวยการไดติดตอ

สอบถามไปยังผูรอง ขอทราบเวลาที่มักมีการสงเสียงดัง 

ไดรับแจงจากผูรองวาในระยะใกล ๆ นี้ ยังไมมีเสียงดัง 

เจาหนาที่จึงแจงผูรองใหติดตอเทศบาลทันทีในขณะที่

พบวามีผูทําเสียงดัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ไมพบวามีการแจงเรื่องเสียงดัง

เขามาอีก
 ดันทอระบายน้ําอุดตัน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและ

 ํ ิ 

นาง ตุกตา พึ่งแกว เรื่อง กินเหลารานคาสงเสียงรบกวนชาวบาน ขอให

ชวยดําเนินการที่ 115/5 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 

จ.สมุทรสาคร อนงค วงษวรรณ และนางอู วงษวรรณ

แจงเบาะแสการ

กระทําความผิด

0950954488



มิ.ย.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 1687 29 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นางสาว อชิรัชญ หมีเงิน 1749900354909 165/142 10 กันยายน 2536 0943283032 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

2 1688 28 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นางสาว วาสนา มาละศรี 3309700129065 165/146 27 พฤษภาคม 2517 0982257068 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

3 1689 1 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564 นาย อารีย มั่งมี 5720800004899 165/145 28 เมษายน 2518 0873312009 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

4 1690 1 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564 นาง อําภา มั่งมี 3301000691383 165/145 ############# 0917699235 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

5 1691 - 2 มิถุนายน 2564 นาง ฉวี อาสนะ 0650800380753 165/141 3 พฤษภาคม 2511 0892227864 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

6 1692 - 2 มิถุนายน 2564 นาย ประเดี่ยว อาสนะ 5650890014472 165/141 11 ตุลาคม 2508 0892227864 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

7 1693 29 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นาย ปริวัฒน สีนนสุข 1102001930566 165/142 27 พฤษภาคม 2536 0972073443 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

8 1694 29 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นาย ดอกรัก วรากิด 3650400380761 165/144 ############# 0852536044 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

9 1695 30 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นางสาว อุไรวรรณ สุขปานกลาง 1749900341939 165/144 7 มิถุนายน 2536 0928396041 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

10 1696 31 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นางสาว อนุธิดา จอยพุก 1650800119081 165/144 17 เมษายน 2532 0928396037 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มิถุนายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

แจงเรื่อง สัตวเลี้ยงสงกลิ่นรบกวน (กระตาย)

แจงเรื่อง กลิ่นรบกวน ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขา

มาจัดการกับบานเลชที่ 165/143 เนื่องจากบานนี้

เลี้ยงกระตายจํานวนมากและสงผลใหมีกลิ่นรุนแรง

รบกวนการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ซึ่งปญหา

นี้มีมาอยางยาวนานไมมีการแกไขเลย จึงขอใหสวนที่

เกี่ยวของเขามาดูแลจัดการ

แจงเรื่อง เหม็นอุจจาระกระตาย แจงใหทางเทศบาล

ลงดูพื้นที่ตรวจดูความสะอาดเรียบรอยของพื้นที่ขาง

บานนําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยง ซึ่งสงผลกระทบเหม็น

อุจจาระกระตายรบกวนผูอื่น

ปจจุบันอยูระหวางรอระยะเวลาตามคําสั่ง และเขา

ตรวจสอบผลการดําเนินการตามคําสั่งตอไป	

แจงเรื่อง สัตวเลี้ยงสงกลิ่นรบกวน (กระตาย)

แจงเรื่อง สัตวเลี้ยงสงกลิ่นรบกวน (กระตาย)

แจงเรื่อง เหม็นอุจจาระกระตาย ขอรองใหทาง

เทศบาลมาลงพื้นที่ตรวจดูความสะอาดของการเลี้ยง

สัตวซึ่งสงกลิ่นเหม็นรบกวน

แจงเรื่อง บานเลขที่ 165/143 เลี้ยงกระตายในบาน 

สงกลิ่นเหม็น แจงวาสัตวเลี้ยงของเพื่อนบานที่เลี้ยง

กระตายไวในบานเปนจํานวนมาก สงใหมีกลิ่นเหม็น

มาก ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบมาชวยดูแล เหม็น

มาก ๆ นอนไมได เปนมายาวนานมากแลว

แจงเรื่อง กระตาย เหม็นมาก ๆ

แจงเรื่อง เหม็นเยี่ยวขี้กระตายขางบานสงกลิ่นเหม็น

มาก กลิ่นแรง รบกวนการพักผอน เปดประตูไมได 

กลิ่นเหม็นจนปวดหัว ขอใหชวยดูแล

แจงเรื่อง กลิ่นเหม็น ใหหนวยงานเขามาจัดการกับ

บานเลขที่ 165/143 ดวย เนื่องจากการเลี้ยงกระตาย

จํานวนมาก และปลอยปละละเลยใหสกปรกมีกลิ่น

เหม็นรบกวนเพื่อนบาน ไมมีการปรับปรุงแกไขเลย 

ทําใหคนอื่นเดือดรอน เพราะเหม็นจนปวดหัว ตอง

ปดบานเพราะกลิ่นเขามาในบาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 14.40 น. 

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะเขาตรวจบานเลขที่

 165/143 ตามคํารอง ขณะยืนหนาบานไดกลิ่นเหม็น

ของสัตวเลี้ยง หรืออุจจาระหรือปสสาวะของสัตวเลี้ยง

 เจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเจาพนักงานแลวขอ

เขาตรวจสอบภายในบาน แตเจาของบานผูถูก

รองเรียนไมใหเขาตรวจ แจงวามีการเลี้ยงกระตาย อยู

 25 ตัว มีสภาพไมเรียบรอย และไมใหเขาตรวจ

จนกวาจะไดทําความสะอาด ทั้งนี้ เจาหนาที่เขาตรวจ

ในบานของผูรองเรียน พบวาขณะยืนอยูบริเวณหนา

บานที่ติดตอกัน เลขที่ 165/144 ไดกลิ่นเหม็น

ดังกลาว จริง เปนเหตุรําคาญ เจาพนักงานทองถิ่นจึง

มีคําสั่งใหระงับเหตุรําคาญดังกลาว



มิ.ย.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มิถุนายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

11 1697 1 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564 นาย บวรณ อาสนะ 1749900333951 165/141 11 มกราคม 2540 0920632603 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

12 1698 28 พฤษภาคม 2564 2 มิถุนายน 2564 นางสาว จิฑภรณ เขียวอิ่ม 3730300217844 165/144 17 กุมภาพันธ 2523 0801119306 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

13 1803 7 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

10 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีหนังสือจังหวัด

สมุทรสาคร ที่ สค 0017.1/1117 ลงวันที่ 7 มิถุนายน

 2564 โดยแจงวามีการวางสิ่งของบนทางเทา ไม

สามารถสัญจรได และมีการจอดรถยนตทําใหเสีย

ชองทางจราจร ในซอยบานเลียบ หมูที่ 4 ตําบลบาน

เกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. ฝาย

อํานวยการรวมกับฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย ไดเขาตรวจสอบพื้นที่ภายในซอยบานเลียบ 

พบวามีการตั้งวางสิ่งของทิ้งเศษวัสดุรุกล้ําทางเทา มี

สภาพรกรุงรัง กีดขวางทางสัญจรบนทางเทา และมี

ผูนํารถมาจอดบนถนน ทําให เสียชองทางเดินรถ จริง

ตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข เจาหนาที่จึงไดติด

ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา เรื่อง หามจอดรถ 

ปรุง หรือจําหนายสินคา ติดตั้ง วาง สิ่งใด ๆ บนถนน 

ในที่สาธารณะ หรือในสถานสาธารณะ ประกาศ ณ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และแจงใหผูซึ่งตั้งวาง

สิ่งของรุกล้ําทางเทา จัดการลาง กวาด เก็บ ปรับปรุง

สิ่งที่เปนความผิดตามกฎหมาย โดยกําหนดเวลาให

ดําเนินการภายในเจ็ดวัน

แจงเรื่อง สัตวเลี้ยงสงกลิ่นรบกวน (กระตาย) 

บานเลขที่ 165/143 ไดสงกลิ่นรบกวนถึงบานที่อยู

ใกลเคียง ทําใหสงผลตอการใชชีวิตที่ไมดี ของผูอาศัย

ี่ ใ  ีแจงเรื่อง เหม็นขี้เยี่ยวกระตาย ของขางบานที่เลี้ยงไว

สงกลิ่นเหม็นมาก ทั้งหนาบาน ในบาน ชั้นบนและชั้น

ลาง กลิ่นเขามาในบานไมสามารถเปดประตูบานได 

ยิ่งชาวงสาย ๆ กลิ่นแรงมาก ใสแมสกกลิ่นยังทะ

ละแมสก บางครั้งขี้กระตายก็มากองอยูหนาบานตรง

รางน้ํา ซึ่งเปนปญหาที่เนิ่นนานมาก กลิ่นทําใหปวด

หัวมาก รวมถึงสุขลักษณะ รบกวนชวยพิจารณา

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร



มิ.ย.

คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล
บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มิถุนายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

14 - 8 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564 แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

8 มิถุนายน 2564 8 มิถุนายน 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวาง

บุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 0 0 14 0 0 0

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

แจงวาโรงงานตรงขามการไฟฟาบางปลา หมู 4 บาน

เกาะ สงกลิ่นเหม็นมากทุกวัน ในชวงปลายเดือนที่

ผานมา กลิ่นคลายสารหลอมเหลว หรือพลาสติกเผา 

โดยสงสัยวาเปนบริเวณโรงยอมเกาที่ปลอยใหเชา มัก

ไดกลิ่นเวลา 8 - 9 โมงเชา ในวันที่ 10 มิถุนายน 

2564 เหม็นประมาณเวลา 10.00 - 12.00 น. ไดรับ

ผลกระทบ มีกลิ่นฉุนมากจนปวดศีรษะ

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. 

เจาพนักงานสาธารณสุขและคณะ ไดเขาตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตามเรื่องรองเรียน ในโรงงาน ไทยสยาม 

พลาสติก ซึ่งมีตําแหนงและลักษณะตามที่ผูรองเรียน

แจง ขณะเขาตรวจพบวามีมีกลิ่นเหม็นฉุนของการ

หลอมพลาสติกตลอดเวลาที่อยูในบริเวณโรงงาน มี

การวางกองเศษวัสดุปลอกหรือเปลือกหุมสายไฟ

พลาสติกจํานวนมากในพื้นที่โรงงาน จนมีสภาพรก

รุงรัง เจาพนักงานสาธารณสุขจึงใหผูจัดการหยุดการ

เดินเครื่องจักรสําหรับหลอมพลาสติกทันที โดยให

ดําเนินการตรวจสอบระบบการผลิต ระบบบําบัด

อากาศใหใชงานได/มีประสิทธิภาพ และใหเก็บทํา

ความสะอาดหรือหาวัสดุปดคลุมเศษวัสดุที่วางกอง

ดวย ทั้งนี้ ใหหยุดเดินเครื่องจักรจนกวาจะไดรายงาน

ผลการแกไข และใหเจาพนักงานสาธารณสุขเขา

ตรวจการทํางานของระบบบําบัดอากาศแลว

1 13 14 2

เรื่องรองเรียนผานชองทางแชท/กลองขอความเพจเฟสบุคของเทศบาล

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารง

ธรรม
จํานวนเรื่องรองเรียนตอเทศบาล จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ



ก.ค. หนา 1 จาก 1

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 2007 1 กรกฎาคม 2564 2 กรกฎาคม 2564 นาย ประสิทธิ์ ทับเพชร 3740100371458 1 ม.4 ต.บานเกาะ

 อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

- 0843146450 ขอความชวยเหลือ 20 กรกฎาคม 2564 20 กรกฎาคม 2564

2 2180 20 กรกฎาคม 2564 20 กรกฎาคม 2564 นางสาว สุดารัตน ดอกจันกลาง 3301000438980 42/68 - 0624949034 ขอความชวยเหลือ 20 กรกฎาคม 2564 20 กรกฎาคม 2564

3 สิงหาคม 2564 29 กรกฎาคม 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 2 0 1 0 0 0

แจงเรื่องทออุดตัน ซอยยาดี 99 ขอใหชวยระบายน้ํา

ออก เนื่องจากน้ําเหม็นเนา

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาตรวจสอบ

และใหความชวยเหลือตามคํารองแลว (20 ก.ค. 64)

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กรกฎาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

แจงไฟฟาชํารุด โคมไฟทางหลุดลงมา 2 ตน สุดทาย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาตรวจสอบ

และใหความชวยเหลือตามคํารองแลว (20 ก.ค. 64)

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

แจงเรื่องการตอเติมครัวบนทางเทาพื้นที่สวนรวม 

ของบานเลขที่ 88/56 ม.4 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร ติดกับปากซอยตลาดสดเทศบาลตําบล

บางปลา ทําใหไมสามารถเดินบนทางเทา มีรถจอด

บนเลนถนน รถสัญจรสวนกันไมได สรางความ

เดือดรอนอยางมาก

แจงเบาะเสการ

กระทําความผิด

ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองสมุทรสาคร (นางสาวรัชนีกร รัตนเมโด อายุ 43 ป อาขีพคาขาย ที่อยู 88/21 ม.4 ถนนเศรษฐกิน

 1 - บางปลา ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เลขประจําตัวประชาชน 3 8012 00105 564 โทรศัพท 0627878558

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

1 2 3 3

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารงธรรม จํานวนเรื่องรองเรียนตอเทศบาล จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

27 กรกฎาคม 25643 27 กรกฎาคม 2564 .กองชางทราบเรื่องแลว ในบริเวณดังกลาวพบมีการ

สรางสิ่งปลูกสรางบนทางเทาหลายครัวเรือน กองชาง

ไดตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะที่ถูกตอง และ

พิจารณาขอกฎหมายและลําดับขั้นตอนการออก

คําสั่งเพื่อรื้อถอนโดยชอบดวยกฎหมายแลว



ส.ค. หนา 1 จาก 1

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 2485 13 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564 นาย สุทัศน แสงเอี่ยม 3750100209660 14/39 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

ฯ จ.สมุทรสาคร

- 0836949298 ขอความชวยเหลือ 13 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564

2 - 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564 ขอความชวยเหลือ 19 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2564

3 2471 20 สิงหาคม 2564 20 สิงหาคม 2564 นาย บุญธรรม เชียงคํา 3730600853070 128 ม.4 ต.บาน

เกาะ อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

- 0925474256 ขอความ

ชวยเหลือ

31 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 3 0 0 0 0 0

Facebook : 

มีความประสงคขอใหปรับปรุงไฟสองสวางทางเดิน

ในซอยเทศบาล 1 ไฟดับมาประมาณ 15-20 วันแลว

 ขอใหชวยดําเนินการแกไข

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนกอง

ชางเขาดําเนินการซอมไฟแลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

 2564

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน สิงหาคม ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

ขอความชวยเหลือสัตวเลื้อยคลานเขาบาน เลขที่ 

99/19 จัดสรร 9 หนาโรงงานปญจพล

เขาตรวจสอบพื้นที่แลว ไมพบตัวสัตวเลื้อยคลาน (ง)ู

 พื้นที่มีสิ่งของตั้งวางเยอะ มีรูและชองทางออกมาก 

คาดวางูนาจะออกไปจากบานแลว

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

แจงทอระบายน้ําตัน ขอใหเปาทอระบายน้ําปลาย

ซอยเทศบาลตําบลบางปลา 13 ชุมชนจัดสรร 

เนื่องจากตัน น้ําไมระบาย

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดตรวจสอบ

และดําเนินการใหความชวยเหลือแลว

0 3 3 3

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารงธรรม จํานวนเรื่องรองเรียนตอเทศบาล จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ



ก.ย.

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

1 2572 2 กันยายน 2564 2 กันยายน 2564 นาย สมยศ สระแกว 3321200268492 51/16 ม.1 ต.ทา

เสา อ.กระทุม

แบน จ.สมุทรสาคร

0894501633 ขอความชวยเหลือ 2 กันยายน 2564 2 กันยายน 2564

2 2706 13 กันยายน 2564 13 กันยายน 2564 นาย ทองแดง เบ็ญจปก 1/1155 หมูที่ 2 

ต.ทาทราย อ.

เมือง จ.

สมุทรสาคร

0863680921

 - ผช.แฉลม 

แสงสวาง, 

0867517572

 - ผช.น.ส.

ณิฐชานันท 

อภิธนวัชญ

ขอความ

ชวยเหลือ

3 2829 21 กันยายน 2564 21 กันยายน 2564 94/43 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

 จ.สมุทรสาคร

0614159443 ขอความ

ชวยเหลือ

4 2830 21 กันยายน 2564 22 กันยายน 2564 นาง เปรมฤดี บัวทา 3740300031945 1/1 ม.1 ต.อําแพง

 อ.บานแพว จ.

สมุทรสาคร

0819152739 ขอความ

ชวยเหลือ

22 กันยายน 2564 22 กันยายน 2564

5 2851 27 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564 นางสาว นิภา แชตั้ง 1102000284580 165/95 ม.4 ต.

บานเกาะ อ.เมือง

 จ.สมุทรสาคร

0906371791 ขอความ

ชวยเหลือ

27 กันยายน 2564 27 กันยายน 2564

6 2873 23 กันยายน 2564 28 กันยายน 2564 นาย สุคนธ มอญใต 3740100372919 139/21 ต.บาน

เกาะ อ.เมืองฯ จ.

สมุทรสาคร

10 ตุลาคม 2500 0890236052 ขอความ

ชวยเหลือ

24 กันยายน 2564 24 กันยายน 2564

บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จํากัด โดยเกวริ

นทร ปญญาวุฒิไกร

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กันยายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

ขอใหดันทอ เนื่องจากทอระบายน้ําตัน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเขาตรวจสอบ

 และชวยเหลือตามคํารองแลว

ทอน้ําตัน ขอใหไปเปาทอ ตรงขามมหาชัยเคมี ขางๆ ราน

กิ๊กยําปูมา

พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบแลวพบวา

ในทอเมนมีหินและดินเปนจํานวนมาก ไมสามารถดันทอได 

ตองตักขึ้นกอนดําเนินการ โดยกองชาง กองสาสุขฯ และงาน

ปองกันฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ทอระบายน้ําตรงขาม 

โรงงานมหาชัยเคมี  มีทอระบายน้ําทิ้งของหอพัก หักใตดิน ทํา

ใหดินทรายทางเทาไหลลงไปปดทอระบายน้ํา ทางกองชางได

ประสานใหทางเจาของหอพัก ดําเนินการแกไขและนําดินออก

้ ่ ้

พรรคกาวไกล มีหนังสือ ที่ 1027/2564 ลงวันที่ 13 

กันยายน 2564 (ส.ส.ทองแดง เบ็ญจปก) แจงทอระบาย

น้ําอุดตันน้ําขังสงกลิ่นเหม็น แจงเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชนที่อยูอาศัยในซอยยาดี 99 วามีน้ําขัง สงกลิ่น

เหม็น ทอระบายน้ําไมสามารถระบายน้ําไดดีในชวงที่มีฝน

ตก และมีการปลอยน้ําทิ้งจากการประกอบอาชีพโดยไม

ผานการบําบัด และลักษณะถนนต่ํา เมื่อฝนตกทําใหมีน้ํา

ทวมขัง เนาเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุยุงและกอเชื้อโรค 

การสัญจรไปมาไมสะดวก จึงขอใหปรับปรุงและแกไข

ปญหาความเดือดรอน

แจงกองชางตรวจสอบแลว ทราบขอเท็จจริงวาจุดน้ําทวมขัง

ตามที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียน มีการจดทะเบียนใหเปนทาง

สาธารณะ โดยไมมีการแจงใหเทศบาลตําบลบางปลาทราบ จึงมี

หนังสือสอบถามขอเท็จจริง และขอสําเนาหลักฐานทางทะเบียน

 เพื่อตรวจสอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงถนน ทั้งนี้ ในเบื้องตน

ไดประสานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับแกไขน้ําทวม

ขัง และประกาศใหประชาชนที่อาศัยภายในซอยหามไมใหเทน้ํา

 สิ่งปฏิกูล ทิ้งลงทอระบายน้ํา ซึ่งเชื่อมตอกับทางระบายน้ํา

สาธารณะ

แจงวาบริษัท ประสบปญหาน้ําไหลนอยมาก จนถึงไมไหล

เลยในบางชวง

เทศบาลไดแจงประสานไปยังการประปาสวนภูมิภาคแลว และ

การประปาสวนภูมิภาคจะดําเนินการตอไป

ขอใหไปดันทอระบายน้ํา เนื่องจากฝนตกหนัก ทอระบาย

น้ําไมทัน  น้ําในทอดันขึ้นมา ทําใหน้ําทวมครัว

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการใหความ

ชวยเหลือตามคํารองแลว

แจงไฟฟาสองสวางดับซอย 11 และซอย 3 (สุดซอย) ไฟ

เสียเปนบางดวง

ดําเนินการแกไขแลว วันที่ 24 กันยายน 2564



ก.ย.

คํานําหนา

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

บัตรประจําตัว

ประชาชน
ที่อยู วันเกิด โทรศัพท

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กันยายน ประจําปงบประมาณ 2564

ลําดับ
เลขที่

หนังสือ

วันที่ยื่นคํารอง/

หนังสือลงวันที่

วันที่รับคํารอง/

วันที่รับหนังสือ

ขอมูลผูยื่นเรื่องรองเรียนรองทุกข/หนวยงานที่แจงเรื่อง

ประภทคํารอง ประเด็นการรองเรียนรองทุกข การดําเนินการ
การแจงผลผูรอง/

หนวยงานที่แจงเรื่อง

การรายงานหัวหนาสวน

ราชการ

7 2934/ 

2935

29 กันยายน 2564 4 ตุลาคม 2564 นางสาว รสนันท ภาคนอย 1749900431814 165/55 ต.บาน

เกาะ อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร

0620210539 ขอความ

ชวยเหลือ

29 กันยายน 2564 29 กันยายน 2564

ขอความชวยเหลือ รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ แจงเบาะแสการกระทําความผิด
ขอรองเรียน/ขอพิพาท

ระหวางบุคคล
รองเรียนโครงการของรัฐ

รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

5 7 0 0 0 0 0

จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท

0 7 7 5

จํานวนเรื่องที่มาจากศูนยดํารงธรรม จํานวนเรื่องรองเรียนตอเทศบาล จํานวนรวมเรื่องรองเรียนทั้งหมด

จํานวนเรื่องรองเรียน

ที่ดําเนินการแกไขแลว

เสร็จ

จํานวนเรื่องที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเรื่อง ตาม

ระเบียบฯ

แจงขอใหชวยแกไขปญหาทอตัน น้ําทวมภายในบาน 

เลขที่ 165/52    /    165/52 บานสวนรังสี ซอย 2

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาใหความชวยเหลือตาม

คํารองแลว
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