
 
บัญชีเรือ่งรองเรียน/รองทุกข 

เทศบาลตําบลบางปลา 

ประจําปงบประมาณ 2565 
 



สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ตุลาคม ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 2973 
ลงรับวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
ลงวันที ่4 ตุลาคม 2564 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร  
เพจ Facebook 
กาขาวคาบขาว มหาชยั 

แจงเบาะแส 
การประทําความผิด 

ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครแจงเร่ืองรองเรียน/
รองทุกข กรณีขอใหตรวจสอบโรงงานปลอยน้ําเสีย 
บริเวณซอยบางปลา 3 หมูที่  4 ตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตําบลบางปลารวมกับศูนย
ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ศูนยดํารงธรรมอําเภอเมือง
สมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร เขา
ตรวจสอบพ้ืนที่ พบวาทอสูบน้ําตามเรื่องรองเรียนเปนทอสูบน้ําซึ่ง
เทศบาลใชในการพรองน้ําจากทางระบายน้ําตามแนวถนน
เศรษฐกิจ 1 - บางปลา ไปลงคลองนางเซี้ยะ เพ่ือปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลไดตรวจดูลักษณะน้ําในทอ
ระบายน้ําหนาสถานประกอบการตามแนวถนนเศรษฐกิจ 1 - 
บางปลา ที่มีรองรอยลักษณะน้ําคลายคลึงกับที่ไดรับแจงตาม
เรื่องรองเรียน เพ่ือจํากัดกลุมสถานประกอบกิจการที่อาจเขา
ขายวามีการปลอยน้ําเสียซึ่งมีทิศทางระบายน้ําไปยังบริเวณ
ซอยบางปลา 3 โดยไดเขาตรวจสถานประกอบกิจการดังกลาว 
พบวามีน้ําเสียจากภายนอกสถานประกอบกิจการไหลเขามาผสม
กับน้ําในบอสุดทาย ซึ่งผานการบําบัดกอนปลอยออกสูทอระบาย
น้ําสาธารณะ แตไมพบจุดที่มีน้ําเนาเสียรั่วไหลออกนอกเขตสถาน
ประกอบการ เทศบาลจึงไดออกแบบตรวจแนะนําของเจา
พนักงานสาธารณสุข ใหผูประกอบการปรับปรุงแกไขเพ่ือ
ปองกันไมใหน้ําเสียภายนอกสถานประกอบการ เขามาในระบบ
บําบัดน้ําเสียบอสุดทายของสถานประกอบการ ที่จะปลอยออกสู
ทางระบายน้ําของเทศบาล 

- แจงผล 4 ตุลาคม 2564  
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
4 ตุลาคม 2564  

ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
  ที่ สค 0017.1/ว 2093  
  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 
- หนังสืออาํเภอเมืองสมุทรสาคร  
  ที่ สค 0118.4/4638  
  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
- แบบตรวจแนะนําของเจาพนักงาน 
  สาธารณสุข เลมที่ 1 เลขที ่1/2565        

2 3013 
ลงรับวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
ลงวันที ่8 ตุลาคม 2564 

นางอรพิน พวงพูล 
3740100373508 
94/1 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
0891423486 
- - 2491 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

ขอใหตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสราง ที่คาดวาไมมีการ
ยื่นขออนุญาตกอสราง บริเวณบานใหม ซอย 1 
1. หองแถว นายบุญชวย ชาวโพงพาง 
2. รานมอเตอรไซค ติดกับหองแถว นายบุญชวย 
3. เพิงสังกะสีถัดจากรานมอเตอรไซค 
4. บานพักอาศัย หนาประตูระบายน้ํา  

ตรวจสอบแลว ส่ิงปลูกสรางดังกลาวสรางขึ้นมาเปน
เวลานานแลว และไมพบใบขออนุญาตกอสราง จึง
อยูระหวางดําเนินการพิจารณาออกคําส่ังหรือ
ดําเนินการอยางใด ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล บุตรชาย นางอรพิน พวงพูล 
1 พฤศจิกายน 2564…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
4 พฤศจิกายน 2564…... 
*เอกสารประกอบ  
- แบบคํารอง 
หนังสือ ที่ สค 52304/58  
ลว 27 ม.ค. 65  
อยูระหวางดําเนินการ 

3 3047 
ลงรับวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
ลงวันที ่12 ตุลาคม 2564 

นายสุคนธ มอญใต 
3740100372919 
0890236052 
139/21 ต.บานเกาะ  
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
10 ส.ค. 2500 

ขอความชวยเหลือ แจงไฟฟาตามทางชํารุด 
1. ซอย 11 แยกโตะสนุก 1 ดวง 
2. หนาบานลุงฤทธิ์ 1 โคม 
3. ซอย 11/3 หนาหอพักพนารัตน 2 คู 
4. หนาบานนายสุคนธ 1 ชุด 

อยูระหวางดําเนินการจางเหมาซอม 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
อยูระหวางดําเนินการ 



สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ตุลาคม ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 3  ขอความชวยเหลือ 1 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  1  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ - 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 2  แจงเบาะแสการกระทําความผิด 2 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 1  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

33.33  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 3366 
ลงรับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

นางสาวสุภาพร ตนเพ็ง 
3440500480461 
0909243348 
171/140  
หมูบานลลิล พร็อพเพอรต้ี 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
เกิด 10 ส.ค. 2517 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

รองเรียนกล่ินเหม็นของสุนัขและแมว บานเลขที่ 
171/139 ในหมูบานลลิล ไดแจงนิติบุคคลแลว แต
ก็ยังมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาประมาณปกวา 

เขาตรวจสอบแลว พบวาเจาของบานตามคํารอง
เล้ียงสุนัข 1 ตัว เล้ียวแมว 9 ตัว ไดรับแจงวามีการ
เก็บมูลสัตวตลอด และลางทําความสะอาดผาปู และ
บานเปนประจํา ขณะเขาตรวจไมมีกล่ินเหม็น จึง
ออกแบบตรวจแนะนําใหรักษาความสะอาดเปน
ประจํา 

- แจงผล นางสาวสุภาพร ตนเพ็ง 
9 พฤศจกิายน 2564 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
9 พฤศจกิายน 2564 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- แบบคํารอง 
- แบบตรวจแนะนําของเจาพนักงาน 
  สาธารณสุข เลมที่ - เลขที่ 1/2565        

2 3472 
ลงรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร  
 

แจงเบาะแส 
การประทําความผิด 

แจงวาประชาชนไดรับความเดือดรอนกล่ินรบกวน
จากการเผาพลาสติกของบริษัท ซุนไทล่ี พลาสติก 
จํากัด 84/52 หมู ท่ี 4 ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ จ.
สมุทรสาคร  สงผลกระทบทําใหเกิดอาการภูมิแพ 
และวิงเวียนศีรษะ 

เขาตรวจสอบ บริษัท ซุนไทล่ี พลาสติก จํากัด 
84/52 หมูที่ 4 ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ จ.
สมุทรสาคร  แลวพบวามกีล่ินเหม็นจริง โดยมีคําส่ัง
ใหปรับปรุงแกไข 

- แจงผล ผูรอง  
12 พฤศจิกายน 2564 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
12 พฤศจิกายน 2564 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ สค ๐๐๑๗.๑/ว๒๓๙๓  
ลงวันที่ 12 พฤศจกิายน 2564 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  
ที่ สค 52301/1017  
ลงวันที่ 16 พฤศจกิายน 2564 
- หนังสืออําเภอเมืองสมุทรสาคร  
ที่ สค สค ๐๑๑๘.๔/๕๒๒๕ 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2564 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา 
ที่ สค 52301/1036  
ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2564 

 

 



สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน พฤศจิกายน ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 2  ขอความชวยเหลือ - 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  1  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ - 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 1  แจงเบาะแสการกระทําความผิด 2 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 2  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

100  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ธันวาคม ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 3691 
ลงรับวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

แขวงทางหลวงชนบท 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ขอความชวยเหลือ แจงวาประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการที่
เทศบาลตําบลบางปลา นําแบริเออรและแผงกั้นเหล็ก
วางที่เกาะกลางถนนสาย สค.4019 แยกทางหลวง 
หมายเลข 3091 – บานวัดเกาะ หนาตลาดชุมพล 
ขอใหเทศบาลร้ือถอนออก 

เทศบาลมีการต้ังวางแบริเออร เพือ่ปองกันการเล้ียว
รถตัดเสนทึบ หากการทดลองติดต้ังแบริเออร
สามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดได จะประสาน
การจัดทําโคงการเพื่อเพิ่มเกาะกลางตอไป 

- แจงผล กรมทางหลวงชนบท 
21 ธันวาคม 2564 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
21 ธันวาคม 2564 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- หนังสือกรมทางหลวงชนบท 
จังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ คค 0703.61/3435 
ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2564 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา 
ที่ สค 52301/1134  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

2 3846 
ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

 

นายประพันธ นันทา 
265020020006 
173/54 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
0931138451 

ขอความชวยเหลือ ขอใหดูดทอน้ําตันเออลน ตรวจสอบดําเนินการตามคํารองแลว - แจงผล นายประพันธ นันทา 
21 ธันวาคม 2564 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
21 ธันวาคม 2564 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- แบบคํารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

3 3850 
ลงรับวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร  
 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

ประชาชนรองเรียนเกี่ยวกับการอนุญาตใหถมดินของ
เทศบาลตําบลบางปลา บริเวณซอยหลังวัดปาชัยรังสี 
ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร ซ่ึงมีการนํารถขึ้นไปสัญจรบนถนนเพื่อ
เขาไปถมดินในพื้นที่เอกชน เชน รถพวงบรรทุกดิน รถ
เกล่ียดิน รถตีนตะขาบ รถแบคโฮ เปนตน เกรงวา
หากดําเนินการตอไปจะทําใหถนนชํารุด ประกอบกับ
ถนนมีฝุนและมีความสกปรกจากเศษดิน จึงประสงค
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาระงับการอนุญาตให
ถมดิน เพื่อปองกันถนนชํารุด ซ่ึงจะเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนตอไป 

เทศบาลไดดําเนินการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนแลว 
ปรากฏขอเท็จจริงวา เทศบาลตําบลบางปลา ไดออก
ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการ
ขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2543 (แบบ ขถด.2) เลขที่ 
1/2564 ออกให ณ วันที่ 30 เดือน กนัยายน พ.ศ.
2564 แกบริษัท มหานคร วิลเลจ จํากดั โดยในการ
ดําเนินการไดใชถนนเทศบาลซอย 4 บริเวณหลังวัด
ปาชัยรังสี ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ใน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติดคอนกรีต 
ถนนเทศบาลซอย 4 ซ่ึงอยูระหวางดําเนินโครงการฯ 
ทั้งนี้ กองชางไดเขาตรวจสอบผิวจราจรแลวไมพบวา
เกิดความชํารุดเสียหาย แตพบวามีฝุนและมีเศษดิน
จากการบรรทุกดิน และอาจทําใหถนนที่อยูระหวาง
การกอสรางไดรับความเสียหาย จึงพิจารณาออก
คําส่ังเปนหนังสือใหผูถมดินดําเนินการแกไขจัดเก็บ
ทําความสะอาด ผิวจราจร และปองกันไมใหมีวัสดุ
ตกหลน 

- แจงผล ศูนยดํารงธรรม 
7 มกราคม 2565 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
7 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
*เอกสารประกอบ  
- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร 
ที่ สค 0017.1/ว 2595  
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
- หนังสืออําเภอเมืองสมุทรสาคร  
ที่ สค 0118.4/6017  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  
ที่ สค 52301/5  
ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  
ที่ สค 52301/6  
ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 
 
 

 

 

 

 

 

 



สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน ธันวาคม ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 3  ขอความชวยเหลือ 2 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  1  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ - 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 2  แจงเบาะแสการกระทําความผิด 1 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 3  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

100  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มกราคม ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 31 
ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 

นางตุกตา พึ่งแกว 
3740100996866 
74/74 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
0950954488 

ขอความชวยเหลือ ขอรถน้ําดันทอระบายน้าํ 74/74 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
 

ตรวจสอบและดําเนินการแลว - แจงผล นางตุกตา พึ่งแกว 
5 มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
5 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 32 
ลงรับวันที่ 5 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 

นางสาวกันยรัตน ศีลปกษา 
1103703302388 
171/139 ม.4  
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0640652029 

ขอความชวยเหลือ ขอใหเทศบาลชวยเปาทอ ทอน้ําตัน ตรวจสอบและดําเนินการแลว - แจงผล นางสาวกันยรัตน ศีลปกษา 
5 มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
5 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 99 
ลงรับวันที่ 6 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 

นายกิตติศักด์ิ โกทัณฑ 
5740100046627 
139/41 ม.4  
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0958914211 

ขอความชวยเหลือ ดันทอระบายน้ําอุดตัน ตรวจสอบและดําเนินการแลว - แจงผล  
5 มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
5 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 121 
ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 

ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ขอความชวยเหลือ ศูนย ดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครแจงเรื่องรองเรียนของ
ประชาชน ดังนี้ เรียนทานผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดิฉัน
ตัวแทนพอคาแมคาและประชาชนผูที่ใชถนนบริเวณหนาตลาด
ชุมพล ไดรับความเดือดรอนเรื่องแทงแบริเออรหนาตลาดชุมพล 
บางปลา การจราจรวุนวาย ต้ังแตทางนายกเทศบาลบางปลาได
สั่งใหพนักงานเทศบาลนําแทงมาวางปดก้ันทางเขาตลาดชุมพล 
ทําใหคนที่จะเขาตลาดตองกลับรถสุดแทงแบริเออรซึ่งมัน
อันตรายมาก ๆ เพราะสภาพถนนไมสามารถที่จะกลับรถไดงาย
ความจริงรถตรงนี้ไมไดติดอะไรมากมายติดเวลาเลิกงาน5โมง
เย็นนิดหนอยต้ังแตต้ังแทงแบริเออรมาเกิดอุบัติเหตุเกือบ 20 
ครั้งแลว ถามี2อยางใหเลือกระหวางเอามาวางปดกันไวเพ่ือไมให
รถติดกับเอามาวางแลวเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ทั้ง ๆ ที่รถตรงนี้
ไมไดติดอะไรมากมาย ถาเปนทานจะเลือกทําแบบไหน คาขาย.
ทํามาหากินก็ลําบากอยูแลว ทางเราใดมีรายชื่อผูที่ใดรับความ
เดือดรอนจากแทงแบริเออรขอใหทานผูวาไดพิจารณาชวยเหลือ
ชาวบานไดโปรดชวยชาวบานดวยคะ ชวยเอาแทงแบเออรออก
จากพ้ืนที่ดวยคะชาวบานเดือดรอนจริงไปคะชวยชาวบาน ดวย
คะ ดวยความเคารพอยางสูง คะ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัตรวจสอบพื้นที่

แลว มีหนังสือขอเท็จจริงไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัด

สมุทรสาครแลว 

- แจงผล ศูนยดํารงธรรม 
20 มกราคม 2565 
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
20 มกราคม 2565 

ดําเนนิการแลวเสร็จ 

*เอกสารประกอบ  

- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ี สค 0017.1/ว 0041  

ลงวันท่ี 6 มกราคม 2565 

- หนังสืออําเภอเมืองสมุทรสาคร  

ท่ี สค 0118.4/122 

ลงวันท่ี 11 มกราคม 2565 

- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  

ท่ี สค 52301/34 

ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565 

- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  

ท่ี สค 52301/38  

ลงวันท่ี 20 มกราคม 2565 



ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

5 125 
ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 

ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 

นางนงนาท ราชโพธิ์ทอง 
3300400082558 
158/15 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 

ขอความชวยเหลือ ขอใหดําเนินการดันทอน้าํ บานเลขที่ 158/15 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ตรวจสอบและดําเนินการแลว (7 ม.ค. 65) - แจงผล นงนาท ราชโพธิ์ทอง 
10 มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
10 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

6 126 
ลงรับวันที่ 10 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 

นางสุจิน อวมประทุม 
37403100045652 
153/18 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0816582758 

ขอความชวยเหลือ ไฟฟาดับ ซอย 7 หนาตึกสีสม และตึกนิพนธ 1 ดวง  

 

 

อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล นางสุจิน อวมประทุม 
…... มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... มกราคม 2565 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

7 294 
ลงรับวันที่ 27 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 

นายสุวัฒน พวงพูล 
3110401181561 
94/1 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0851423486 

รองเรียน 
เจาหนาที่ของรัฐ 

เร่ือง บกพรองในการทํางาน 
ขอใหเทศบาลดําเนินการตรวจสอบการทํางานของ
กองชาง วันนี ้ขาพเจาไดรับหนังสือ ที่ สค 
52304/58 แทนนางอรพิน พวงพูล ซ่ึงเกี่ยวกับ
เร่ืองรองเรียนการปลูกสรางอาคารโดยไมไดรับ
อนุญาต และมีการออกบานเลขที่ไมถูกตอง บนโฉนด
ที่ดินเลขที่ 897 แตกองชางกลับตรวจสอบโฉนด
เลขที่ 899 แทน ซ่ึงไมถูกตอง จึงขอใหทางเทศบาล
ตรวจสอบการทํางานของกองชางดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

8 296 
ลงรับวันที่ 26 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 

นางสุจิน อวมประทุม 
37403100045652 
153/18 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0816582758 

ขอความชวยเหลือ ทอน้ําตัน ตรวจสอบและดําเนินการแลว (26 ม.ค. 65) - แจงผล นางสุจิน อวมประทุม 
26 มกราคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
26 มกราคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 



ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

9 303 
ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

นายสุวัฒน พวงพูล 
3110401181561 
94/1 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0851423486 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

เร่ือง ตรวจอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมไดรับอนุญาต 
ของใหเทศบาลตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมได
รับอนุญาต บนโฉนดเลขที่ 897 ซ่ึงมีมารดาของ
ขาพเจาเปนเจาของรวม อาคารดังกลาวคือหองแถว
ของนายบุญชวย ชาวโพงพาง เร่ืองที่จะใหตรวจสอบ
มีดังนี้  
1. มีการขออนุญาตกอสรางหรือไม 
2. มีการขอบานเลขที่หรือไม 
3. มีการขออนุญาตเชื่อมตอทางระบายน้ําสาธารณะหรือไม 
4. ระยะยนจากถนนถูกตองหรือไม 
5. มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

10 304 
ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

นายสุวัฒน พวงพูล 
3110401181561 
94/1 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0851423486 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

เร่ือง ตรวจอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมไดรับอนุญาต 
ของใหเทศบาลตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมได
รับอนุญาต บนโฉนดเลขที่ 897 ซ่ึงมีมารดาของ
ขาพเจาเปนเจาของรวม อาคารดังกลาวคือราน
มอเตอรไซค ปากทางบานใหม ซอย 1 เร่ืองที่จะให
ตรวจสอบมีดังนี้  
1. มีการขออนุญาตกอสรางหรือไม 
2. มีการขอบานเลขที่หรือไม 
3. มีการขออนุญาตเชื่อมตอทางระบายน้ําสาธารณะหรือไม 
4. ระยะยนจากถนนถูกตองหรือไม 
5. มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

11 305 
ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

นายสุวัฒน พวงพูล 
3110401181561 
94/1 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0851423486 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

เร่ือง ตรวจอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมไดรับอนุญาต 
ของใหเทศบาลตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมได
รับอนุญาต บนโฉนดเลขที่ 897 ซ่ึงมีมารดาของ
ขาพเจาเปนเจาของรวม อาคารดังกลาวคือเพิงสังกะสี 
อยูในซอยบานใหม ซอย 1 เร่ืองที่จะใหตรวจสอบมี
ดังนี้  
1. มีการขออนุญาตกอสรางหรือไม 
2. มีการขอบานเลขที่หรือไม 
3. มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายหรือไม 
    (อาคารดังกลาวรับซื้อของเกา) 
4. มีการขออนุญาตเชื่อมตอทางระบายน้ําสาธารณะหรือไม 
5. ระยะยนจากถนนถูกตองหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 



ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

12 306 
ลงรับวันที่ 28 มกราคม 2565 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

นายสุวัฒน พวงพูล 
3110401181561 
94/1 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0851423486 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

เร่ือง ตรวจอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมไดรับอนุญาต 
ของใหเทศบาลตรวจสอบอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไมได
รับอนุญาต บนโฉนดเลขที่ 897 ซ่ึงมีมารดาของ
ขาพเจาเปนเจาของรวม อาคารดังกลาวคือบานพัก
อาศัย (ประกอบอาชีพทําแคปหมู)  เร่ืองที่จะให
ตรวจสอบมีดังนี้  
1. มีการขออนุญาตกอสรางหรือไม 
2. มีการขอบานเลขที่หรือไม 
3. มีการขออนุญาตเชื่อมตอทางระบายน้ําสาธารณะหรือไม 
4. ระยะยนจากถนนถูกตองหรือไม 
5. มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

- แจงผล  
…... 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
…... 
 
 
 
 
อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มกราคม ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 12  ขอความชวยเหลือ 7 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  1  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ 1 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 11  แจงเบาะแสการกระทําความผิด 4 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 6  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

50.00  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 370 
ลงรับวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 

ศูนยดํารงธรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ขอความชวยเหลือ ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสมุทรสาครแจงเรื่องรองเรียนที่ประชาชน
ขอความชวยเหลือแกไขปญหาการวางแผงก้ันแบริเออรกัดขวาง
การจราจร บริเวณหนาตลาดนัดชุมพลพาณิชย ตําบลบานเกาะ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากผูรองเรียน
แจงวาสํานักงานเทศบาลบางปลา  ไดนําแผงแบริเออรมาก้ันวาง
ไวบริเวณเกาะกลางถนนทางเขาหนาตลาด สงผลใหเกิดอบัติเหตุ
ข้ึนบอยครั้ง และเห็นควรมีการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ตลาดใหชัดเจน จะเปนการแกไขปญหากาจราจรได จึงประสงค
ใหหนวยงานที่เก่ียวของตรวจสอบและแกไขปญหาดังกลาวเพ่ือ
เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกผูใชเสนทาง 

หนาตลาดชุมพลเกิดปญหาการจราจรติดขัดเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากผูขับข่ียานพาหนะฝาฝนกฎจราจร โดยเดินรถตัดผาน
เครื่องหมายจราจรเกาะกลางสมมติ (เสนทเเยงเหลือง) บนพ้ืน
ทาง เพ่ือเลี้ยวเขาตลาดชุมพล สงผลกระทบตอผูใชถนนโดย
สวนใหญ เทศบาลตําบลบางปลาจึงไดทดลองแกไข โดยการต้ัง
วางแทงแบริเออรบนถนน เปนระยะทางประมาณ 60 เมตร 
ต้ังแตทางแยกวัดปาชัยรังสี ถึงหนาโรงงานชัยทัศน
อุตสาหกรรม และไดเสนอของบประมาณโครงการเกาะกลาง
และจุดกลับรถจากกรมทางหลวงชนบท โดยเทศบาลตําบลบาง
ปลาอยูในระหวางประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตามอํานาจ
หนาที่ เพ่ือขอความอนุเคราะหพิจารณาแกไขปญหาดังกลาว
รวมกัน  

- หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่ สค 0017.1/ว 0206  
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา 
ที่ สค 52301/65  
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา 
ที่ สค 52301/81  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 
- หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา  
ที่ สค 52301/98 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 

2 408 
ลงรับวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 

นายวันชยั สุมสม 
1749900220660 
78/2 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
0892241055 

ขอความชวยเหลือ ตัดตนไมหนาบาน เลขที่ 78/2 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
 

ดําเนินการแลว (9 ก.พ. 65) - แจงผล นายวันชัย สุมสม 
9 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
9 กุมภาพันธ 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 489 
ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

นางสาววรรณิศา จิตจง 
3740100996866 
74/74 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
0950954488 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง เหล็กวัสดุท่ีติดต้ังย่ืนออกมาบนท่ีสาธารณะ 
แจงวาเปนภรรยาของนายเลอสรรค อาชญาเมือง ผูเสียหาย ไดขับข่ี
รถจักรยานยนตมาตามถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา (ถนนทางหลวง
ชนบท  
สาย สค.4019) มุงหนาขาออก เมื่อถึงบริเวณหนาโรงงานวีรับเบอร ได
ชน เขากับราวเหล็กท่ีโรงงานฯ ติดต้ังรุกล้ํามาบนถนน ล้ําสัญลักษณ
จราจรเสนทึบสีขาวบนพื้นทาง ประมาณ 70 เซนติเมตร ทําใหนายเลอ
สรรคฯ ไดรับบาดเจ็บตองเขารับการรักษา  
ณ โรงพยาบาลวิชัยเวช ต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 
24.00 นาฬิกา จึงขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของชวยตรวจสอบและให
ผูกระทําความผิดแกไข ใหถูกตอง 

เทศบาลไดแจงใหตัวแทนโรงงาน บริษัท วีรับเบอร จํากัด ซึ่งเปนผูนํา
ราวเหล็กมาติดต้ังบนถนน (ทราบจากภาพกลองวงจรปด) เขามาไกล
เกลี่ยใหความชวยเหลือ 
 
- เทศบาลมีหนังสือแจงประสานเร่ืองไปยังแขวงทางหลวงชนบท แจง
การต้ังวางของบนถนนทางหลวงชนบท ตามหนังสือเทศบาลตําบลบาง
ปลา ท่ี สค 52301/96 ลว 15 ก.พ. 65 
(รับวันท่ี 18 ก.พ. 65) 
 
- เทศบาลมีหนังสือสงคําขอรับบริการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลบาง
ปลา ตามหนังสือเทศบาลตําบลบางปลา ท่ี สค 52301/118 ลว 
24 ก.พ. 65 
(รับวันท่ี 24 ก.พ. 65) 

- แจงผล นางสาววรรณิศา จติจง 
           นายเสริม อาชญาเมือง 
10 กุมภาพันธ 2565 (ทางโทรศัพท) 
      แจงใหมาไกลเกลี่ยกับคูกรณี 
21 กุมภาพันธ 2565 (ทางโทรศัพท) 
      แจงการสงเร่ืองใหแขวงทางหลวงชนบท 
25 กุมภาพันธ 2565 (ทางโทรศัพท) 
      แจงการสงเร่ืองใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฯ 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
14 กุมภาพันธ 2565 
21 กุมภาพันธ 2565 

25 กุมภาพันธ 2565  

ดําเนนิการแลวเสร็จ 

4 491 
ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 

นางสุจิน อวมประทุม 
37403100045652 
153/18 ม.4 
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ 
จ.สมุทรสาคร 
0816582758 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง ทอน้ําตัน 
มีความประสงคขอใหเทศบาลดันทอระบายน้ํา 
บานเลขที่ 153/18   

ดําเนินการแลว (9 ก.พ. 65) - แจงผล นางสุจิน อวมประทุม 
9 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
10 กุมภาพันธ 2565 
 



ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

5 492 
ลงรับวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 

นางสุรัช สุดยอดดี 
374990022881 
72/27 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
0811995346 

ขอความชวยเหลือ ขอใหลางถนนหนาหลวงปูแขก ลางน้ําคาวปลา ตรวจสอบและดําเนินการแลว (9 ก.พ. 65) - แจงผล นางสุรัช สุดยอดดี 
9 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
10 กุมภาพนัธ 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

6 538 
ลงรับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

นายเดนชัย ศรีสุกดี 
3740100373893 
28/1 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
0892599483 

ขอความชวยเหลือ ขอใหชวยตัดตนไมหนาบาน ซอย 2 ชุมชนบานใตวัด 
เนื่องจากกิ่งมะมวงเกี่ยวสายไฟ เกรงจะเกิดอันตราย 

- ดําเนินการแลว (15 ก.พ. 65) - แจงผล นายเดนชยั ศรีสุกดี 
15 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
15 กุมภาพันธ 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

7 600 
ลงรับวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 

น.ส.สุภาพร ตนเพ็ง 
3440500480461 
171/140 ต.บานเกาะ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
0909243348 

แจงเบาะแส 
การกระทําความผิด 

รองเรียนเร่ืองขางบานเล้ียงแมวและหมาทําใหมีมูล
แมวมูลหมาสงกล่ินเขาบานและไมสามารถออกมานั่ง
กินขาวหรือเปดประตูบานออกมานั่งได เพราะมีทั้ง
กล่ินและแมลงวันเขาบาน ทําใหมีความเดือดรอน
ทางดานรางกายและจิตตก ทําใหคนในซอยเดือดรอน
แทบทุกบานที่ไมไดเล้ียงหมาแมว 

- เม่ือวันที่ 24 ก.พ. 65 เจาพนักงานสาธารณสุขฯ และคณะ 
ไดเขาตรวจสอบเรื่องรองเรียน ในหมูบาน ลลิลพร็อพเพอรต้ี 
พบวาบานเลขที่ 171/139 ขางบานผูรอง มีการเลี้ยงสุนัข
และแมว โดยมีกลิ่นเล็กนอยบางชวงเวลา จริง สอบถามผูอยู
อาศัยใกลเคียง แจงวามีการปลอยออกมาขับถาย และมีกลิ่น
เหม็ยบางชวงเวลา จึงไดออกแบบตรวจแนะนํา ลงวันที่ 24 
ก.พ. 65 ใหเจาของสัตวเลี้ยงแกไข ดูแลทําความสะอาด
สมํ่าเสมอ 
 
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เจาพนักงานสาธารณสุขฯ และคณะ 
ไดออกตรวจติดตามเรื่อง โดยแจงใหดูแลรักษาความสะอาด 

- แจงผล น.ส.สุภาพร ตนเพ็ง 
 
24 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
3 มีนาคม 2565 
อยูระหวางดําเนินการ 

8 602 
ลงรับวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 

เพจรับเร่ืองราวรองทุกข 
ชาวสมุทรสาคร 
(Facebook) 

ขอความชวยเหลือ อยากใหมีทางมาลายหนาตลาดชุมพล ถนนบางปลา  เทศบาลมีหนังสือแจงไปยังแขวงทางหลวงชนบท 
แลว ตามหนังสือเทศบาลตําบลบางปลา ที่ สค 
52301/121 ลว 25 กุมภาพันธ 2565 

หนังสือเทศบาลตําบลบางปลา ที ่สค 
52301/121 ลว 25 กุมภาพันธ 2565 

9 632 
ลงรับวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 

น.ส.สุกัญญา ดิษฐสันเทียะ 
3300900110203 
165/244 ม.4  
ต.บานเกาะ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 
เกิด 16 ม.ค. 2522 
0810057164 

ขอความชวยเหลือ ขอใหนํารถไปเปาทอทีบ่านเลขที่ 165/100  
หมูบานสวนรังสี ต.บานเกาะ อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 
 

- ดําเนินการแลว (28 ก.พ. 65) - แจงผล น.ส.สุกัญญา ดิษฐสันเทียะ 
28 กุมภาพันธ 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
28 กุมภาพันธ 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 



 

สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน กุมภาพันธ ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 9  ขอความชวยเหลือ 8 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  1  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ - 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 8  แจงเบาะแสการกระทําความผิด 1 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 9  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

100  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มีนาคม ประจําปงบประมาณ 2565 

ลําดับ หนังสือรับที ่ ชื่อผูรอง ประเภทคํารอง ประเด็นการรองเรียน/รองทุกข การดําเนินการ หมายเหตุ 

1 682 
ลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2565 

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 2565 

นายสมจิตต เชื้อจีน 
3740100352144 
111/4 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
0909498353 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง ทอระบายน้ําเสียระบายน้ําชา 
ขอใหตรวจสอบและแกไขทอระบายน้ําบริเวณ บาน 
111/4 ม. 4 ต.บานเกาะ และชองระบายน้ํา หนา 
7-11 ใกลโรงงานวีรับเบอร 

ดําเนินการตามที่ผูรองแจงแลว (11 มี.ค. 65) - แจงผล นายสมจิตต เชื้อจีน 
9 มีนาคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
9 มีนาคม 2565 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

2 711 
ลงรับวันที่ 7 มีนาคม 2565 

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 2565 

นางลําระ รุงสวาง 
3130600043092 
22/41 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง ทอน้ําตัน 
ขอใหแกไขทอระบายน้ําอุดตัน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัดําเนินการแลว  
(7 มี.ค.65) 

- แจงผล นางลําระ รุงสวาง 
7 มีนาคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
7 มีนาคม 2565 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

3 885 
ลงรับวันที่ 18 มีนาคม 2565 

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 2565 

นางบุญเรือน แกวบุตรดี 
... 
165/22 ม.4  
ต.บานเกาะ อ.เมืองฯ  
จ.สมุทรสาคร 
๐๘๐๔๔๘๘๒๙๐ 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง ขอใหไปเปาทอ 
แจงขอความชวยเหลือ ขอใหไปเปาทอ บานเลขที่ 
165/222 ซอย 2 บานสวนรังสี โรงการ 1 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัดําเนินการแลว  
(18 มี.ค.65) 

- แจงผล นางบุญเรือน แกวบุตรดี 
18 มีนาคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
18 มีนาคม 2565 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

4 905 
ลงรับวันที่ 22 มีนาคม 2565 

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 2565 

นางสุจิณ อวมประทุม 
3740300045652 
172 ม.4 ต.บานเกาะ 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 
๐๘๑๖๕๘๒๗๕๘ 

ขอความชวยเหลือ เร่ือง ทอน้ําตัน 
ขอความชวยเหลือ ทอตัน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัดําเนินการแลว  
(12 มี.ค.65) 

- แจงผล นางสุจิณ อวมประทุม 
22 มีนาคม 2565 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
22 มีนาคม 2565 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

 

 



 

สรุปสถิติบัญชีเรื่องรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลบางปลา ประจําเดือน มีนาคม ประจําปงบประมาณ 2565 
 

จํานวนสถิติหนวยงานที่รับเรื่อง  จํานวนเรื่องรองเรียน จําแนกตามประเภท (เรื่อง)  

จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมด (เร่ือง) 4  ขอความชวยเหลือ 4 

จํานวนเร่ืองที่มาจากศูนยดํารงธรรม (เร่ือง)  0  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐ - 

จํานวนเร่ืองรองเรียนตอเทศบาล (เร่ือง) 4  แจงเบาะแสการกระทําความผิด - 

จํานวนสถิติการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ขอรองเรียน/ขอพิพาทระหวางบุคคล - 

จํานวนเร่ืองที่แจงผูรองเรียนภายในเวลา 15 วัน นับแตรับเร่ือง ตามระเบียบฯ (เร่ือง) …... 4  รองเรียนโครงการของรัฐ - 

คิดเปนรอยละ    100 x จํานวนเร่ืองทีแ่จงผลภายใน 15 วัน  . 
                        จํานวนเร่ืองรองเรียนทั้งหมดในเดือน 

100  รองเรียนเจาหนาที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ - 

 


