






 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

 
1. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนทั่วไป 

 1.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   - ไม่มี - 
 1.2 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน เรื่องท่ัวไป จ านวน 1 เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานผู้รับ

เรียน 
ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 กรณีเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าที่จอดรถของเทศบาลต าบลห้าง
ฉั ตร  ด้ านหน้ าตลาดสด เทศบาลต าบลห้ า งฉั ตร             
ท าพฤติกรรมไม่เหมาะสมท าท่าทีข่มขู่เพ่ือเรียกเก็บเงิน
และต่อว่าผู้ร้องว่า “มึงใหญ่นักหรอ” และเรียกเก็บเงิน
ในขณะที่ประชาชนนั้นยังเดินอยู่แต่ยังไม่ถึงที่รถ ผู้ร้อง
ทราบข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาเพียงชื่อเล่นว่า “นายดุลย์” 
อายุประมาณ 50-60 ปี รูปพรรณสัณฐานเป็นชาย
รูปร่างใหญ่ผิวคล้ า ลักษณะการเดินกระเพก 

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดล าปาง 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส า เ ร็ จ เป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  โ ดย ได้ มอบหมาย ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เรียกเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าที่จอดรถ
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรรายดังกล่าวมาปรับทัศนคติใน
การให้บริการประชาชน และเทศบาลฯ จักได้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด รวมไป
ถึงการควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อย่างใกล้ชิด ด ารงตนให้เป็นบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่
ดี มีคุณธรรมและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
ให้อย่างสูงสุดต่อไป 

1. ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
2. หนังสือ 
อ าเภอห้างฉัตร  
ที่ ลป 0518/ 
1924 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 
 
3. หนังสือเทศบาล
ต าบลห้างฉตัร  
ที่ ลป 53501/ 
708 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานผู้รับ
เรียน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

2 กรณีนายบุญชู น้อยนาฝาย อยู่บ้านเลขท่ี 79/1 หมู่ที่ 1 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ขอให้
ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาแมลงลักษณะตัวหนอนสีแดง
ขนาดเล็กจ านวนมาก แพร่กระจายสร้างความเดือดร้อน
ในบริเวณที่ท างานของผู้ร้อง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ 79/1 หมู่ที่  1 ต าบล             
ห้างฉตัร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดล าปาง 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
ไดม้อบหมายให้งานนิติการและงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เข้าไปตรวจสอบในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1. ให้งานนิติการและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เข้าไปตรวจสอบในพ้ืนที่ และเก็บหลักฐานพร้อมกับ                
ขอความอนุเคราะห์เกษตรอ าเภอห้างฉัตร ตรวจสอบชนิด
ของหนอนแดงและวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือลดหรือก าจัดตัว
หนอนแดงได้อย่างถูกวิธี  
2.ขอความร่วมมือนายมุยป้าว แซ่ฉั่ ว  และนายเสรี                
เศรษฐชัยยันต์  ซึ่งมี พ้ืนที่ติดกับสถานที่ เกิดเหตุ  และ                
เป็นแหล่งที่เป็นที่อาศัยของพันธ์หนอนแดง จึงขอความ
ร่วมมือน าเศษกิ่งไม้ไปเผาท าลายเพ่ือขจัดปริมาณหนอน
แดงให้ลดลง  
3. งานนิติการและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ลงพ้ืนที่อีกครั้งตรวจสอบปริมาณของหนอนแดงพบว่า มี
จ านวนลดน้อยลงและได้สอบถามนายบุญชู น้อยนาฝาย 
เห็นว่าผลเป็นที่น่าพึงพอใจ และได้ท าหนังสือเพ่ือให้นาย
บุญชูฯ ทราบผลการด าเนินการ 
 

1. ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
2. หนังสือ 
อ าเภอห้างฉัตร  
ที่ ลป 0518/ 
2701 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 
 
3. หนังสือเทศบาล
ต าบลห้างฉตัร  
ที่ ลป 53501/ 
878 ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงาน
ผู้รับเรียน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

3 กร ณี  น า งท อ ง ดี  จ า ริ ม ก ว ง  ขอคว า ม
อนุเคราะห์เทศบาลต าบลห้างฉัตร ด าเนินการ
จัดท าป้ าย เหล็ก  “ห้ ามให้อาหารสุนัข ” 
บริเวณซอยด้านหลังตลาดในช่วงระหว่างร้าน
เฮือนไม้กาแฟ ถึงหลังโรงเลื่อยไม้ เนื่องจาก
นางทองดี จาริมกวง ได้ด าเนินการจัดท าป้าย
ไวนิลเรียบร้อยแล้ว แต่มีประชาชน (ไม่ทราบ
ว่าเป็นใคร) ได้ท าลายป้ายดังกล่าว และในช่วง
เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ยังมีประชาชนบาง
คนน าอาหารไปให้สุนัขอยู่  ซึ่ งนางทองดี 
จาริมกวง รวมถึงนางน้อย เจตะภัย และนางจิ
นตราภรณ์ กมลรัตน์ เป็นผู้ด าเนินการจัดท า
ป้ายไวนิล และได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ 
รวมถึงสุนัขได้ไล่กัดประชาชนที่ขับรถสัญจรไป
มาด้วย 

เทศบาลต าบล
ห้างฉัตร 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบหมายให้งานนิติ
การและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าไปตรวจสอบในพ้ืนที่และ
หาวิธี การแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าวแล้ว  โดย  การท าป้ ายเหล็กเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์การห้ามให้อาหารสุนัขนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถท าได้ 
เพราะจ าต้องนึกถึงหลักความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์อันแท้จริง เพราะ
เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวบุคคลที่ไม่มีส านึกของสังคม การแก้ไขเห็นควร
แก้ไขท่ีตัวบุคคลที่กระท า เทศบาลจึงได้ตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว จึงได้วาง
เวรยามเฝ้าระวัง พบผู้มาให้อาหารสุนัขอยู่ 1 คน จึงแนะน าให้น าปลอก
คอซึ่งแสดงถึงสุนัขท่ีมีเจ้าของ ส่วนสุนัขที่เหลือซึ่งอนุมานได้ว่าเป็นสุนัขจร
จัดนั้น จะน าไปปล่อย ณ บริเวณท่ีจังหวัดล าปางจัดหาให้ ซึ่งเป็นโครงการ
ในการใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ มีลักษณะเป็นที่พักชั่วคราวให้สุนัขจรจัด 
และซึ่งจะมีการท าหมันเพื่อไม่ให้มีการเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันศูนย์พักชั่วคราว
ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ จึงต้องรอจนกว่าศูนย์ฯ เปิดให้บริการ หากศูนย์ฯ 
สามารถด าเนินการได้เมื่อใด จักน าสุนัขไปปล่อยโดยเร็วที่สุด และขออภัย
ในความล่าช้า โดยเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบและหาวิธีแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยค านึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจักได้รับ เทศบาลจะด าเนินการกรณีสุนัข
จรจัดให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วที่สุด 
 

1. ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
2. ค าร้องทั่วไป 
ทะเบียนรับ
หนังสือรับที่ 
2187 วันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 
เวลา 12.00 น. 
 
3. หนังสือ
เทศบาลต าบล   
ห้างฉตัร  
ที่ ลป 53501/ 
940 ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานผู้รับ
เรียน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

4 กรณี นางดวงจันทร์ เดชะวัฒนา ได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากได้รับกลิ่นเหม็นมูลไก่ จากบ้านข้างเคียงฝั่งตรง
ข้ามซึ่งเป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบล              
ห้างฉัตร ไม่ทราบชื่อจริง แต่ชื่อเล่น ตั้ม นามสกุล                
ทาสุรินทร์ ได้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และได้เลี้ยงกบ ท าให้ได้รับ
กลิ่นเหม็น มูลไก่ และบริเวณใกล้เคียงเป็นสนามออก
ก าลังกายของผู้สูงอายุ และปัจจุบันไม่มีคนมาใช้บริการ
ออกก าลังกาย เนื่องจากเหม็นมูลไก่บรรยากาศไม่ด ี

ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอห้างฉัตร 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนกรณีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
มอบหมายให้ งานนิติการและงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบในพ้ืนที่ และโดยนายธัชคุณ  
ทาสุรินทร์ ได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นเขต
ชุมชน และทราบว่ามีผู้ร้องเรียนตน โดยได้รับประสานจาก
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอห้างฉัตร และได้ไปให้ข้อมูลกับเจ้า
พนักงานปกครองของอ าเภอห้างฉัตรแล้ว โดยนายธัชคุณ  
ทาสุรินทร์รับทราบความผิดดังกล่าว และเทศบาลฯ ได้ขอมี
มาตรการในการลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้
นายธัชคุณ  ทาสุรินทร์ ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ล้างมูลไก่ และสถานที่เลี้ยงได้ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็น
อย่างน้อย 
   2. ใช้สารเคมีจ าพวก Effective Microorganisms (EM) 
ในการลดกลิ่นและเชื้อโรคเป็นประจ า 
   3. การเลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมดต้องสิ้นสุดภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 
   4. หากมีผู้ร้องเรียนอีก นายธัชคุณ  ทาสุรินทร์พร้อมจะ
รับผิดชอบเป็นกรณีๆไป 
  

1. ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
2. หนังสือ 
อ าเภอห้างฉัตร  
ที่ ลป 0518/ 
3461 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2563 
 
3. หนังสือเทศบาล
ต าบลห้างฉตัร  
ที่ ลป 53501/ 
1129 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2563 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานผู้รับ
เรียน 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

   โดยเทศบาลฯมีหน้าที่ในการขจัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนต าบลห้างฉัตรตามอ านาจ และหน้าที่ที่มีตาม
กฎหมาย โดยค านึ งถึ งหลักนิติ ธ รรมและคุณธรรม 
มาตรการที่ก าหนดจึงมีไว้เพ่ือให้ประชาชนต าบลห้างฉัตร 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  

 

 
   2. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - ไม่มี - 
 

 


