
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลห้างฉัตร   ส านักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอ านวยการ  งานบริหารทั่วไป           
ที ่  ลป 53501/-     วันที ่   1  ตุลาคม  2561       
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ.2561                                                    

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการ ในเรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประชาชนร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   1. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนทั่วไป 
    1.1 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     - ไม่มี – 
    1.2 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
     1.2.1 รถเข็นขายของบนถนนสาธารณะ 
     1.2.2 ตรวจสอบน้ าท่วมขัง 
     1.2.3 ขอความอนุเคราะห์ดูแลสุนัขหน้าตลาดสดเทศบาลต าบล 
               ห้างฉัตร 
     1.2.4 น้ าท่วมเข้าในบ้าน 
     1.2.5 ปัญหาน้ าท่วมขัง ถนน คศล.ซอยถาวร  

         (สายบ้านนายศรีวงศ์  ชาวนา) ม.2 
1.2.6 แจ้งรั้วเสาและสังกะสีเสียหายจากการก่อสร้างถนนเลียบ 
         สวนสาธารณะ ม.2 
1.2.7 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบน้ าท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน 
1.2.8 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบบ้านเลขท่ี 289 ม.1  
         ปล่อยน้ าเสียเข้าบ้านของข้าพเจ้า 
1.2.9 ได้รับความเดือดร้อนจากการขายของปิ้งย่าง  
         (กลิ่นควันจากบริเวณหน้าเทศบาล) 

   2. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - ไม่มี - 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกเสนอฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

        (นายวัลลภ  เรืองข า) 
           หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

/ ความเห็นของ 
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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหา้งฉัตร 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 



แบบสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

1. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนทั่วไป 
 1.1 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 - ไม่มี – 
 1.2 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 รถเข็นขายของบนถนนสาธารณะ นายนรินทร์  บุญมาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ลง พ้ืนที่ ตรวจสอบ และขอความ
ร่วมมือให้ผู้ขายบนถนนสาธารณะขาย
ของในพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร
จัดพ้ืนทีไ่ว้ให้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ขายเรียบร้อย 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 17 
มกราคม 2561  
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 154 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561) 

2 ตรวจสอบน้ าท่วมขัง นางอนงค์  ไชยลังกา กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณที่
เกิดน้ าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก โดยได้
ด าเนินการแก้ไขปรับพ้ืนดินให้มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2561  
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 491 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) 

3 ขอความอนุเคราะห์ดูแลสุนัขหน้าตลาดสดเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 

นางสุกัญญา  ไชยวรรณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ลง พ้ืนที่ ตรวจสอบ  และขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
ด าเนินการหาบ้านรับเลี้ยงสุนัข โดยมี
ประชาชนในพ้ืนที่ ราย นางสมจิตร ค า
วงศ์ เป็นผู้รับเลี้ยงสุนัขดังกล่าว  

บันทึกข้อความ ลงวันที่ 17 
เมษายน 2561 
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 895 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561) 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

4 น้ าท่วมเข้าในบ้าน นางชานัตสา  รัตนาวรากุล กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณที่
เกิดน้ าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก โดยได้
ด าเนินการแก้ไขปรับพ้ืนดินให้มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 30 
เมษายน 2561 
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 986 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561) 

5 ปัญหาน้ าท่วมขัง ถนน คศล.ซอยถาวร (สายบ้าน
นายศรีวงศ์  ชาวนา) ม.2 

นายบัณฑิต  สิงห์ทร กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณที่
เกิดน้ าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก โดยได้
ด าเนินการแก้ไขปรับพ้ืนดินให้มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2561 
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 1015 
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) 

6 แจ้งรั้วเสาและสังกะสีเสียหายจากการก่อสร้างถนน
เลียบสวนสาธารณะ ม.2 

นายบัณสรณ์  เหล่าตระกูลทอง กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณที่
ได้รับความเสียหาย และด าเนินการ
ซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าวให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2561 
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 1620  
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561) 

7 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบน้ าท่วมขังบริเวณหน้า
บ้าน 

นางสาววาโย  ใจค า กองช่าง ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณที่
เกิดน้ าท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก โดยได้
ด าเนินการแก้ไขปรับพ้ืนดินให้มีทาง
ระบายน้ าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2561  
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 1988 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561) 

8 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบบ้านเลขท่ี 289 ม.1 
ปล่อยน้ าเสียเข้าบ้านของข้าพเจ้า 

นางสาวเบญจภรณ์  พราหมณ์เทศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ลง พ้ืนที่ ตรวจสอบ และขอความ
ร่วมมือเจ้าของบ้านเลขที่ 289 ม.1 
ห้ามปล่อยน้ าเสียจากการเลี้ยงหอยเข้า
ไปในบ้านของนางสาวเบญจภรณ์  
พราหมณ์เทศ โดยให้น าน้ าดังกล่าวไป
รดน้ าต้นไม้แทน 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 18 
กันยายน 2561  
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 2222 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2561) 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

9 ได้รับความเดือดร้อนจากการขายของปิ้งย่าง  
(กลิ่นควันจากบริเวณหน้าเทศบาล) 

นายสุกิจ  อุ่ยตระกูล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ โดยขอความ
ร่วมมือให้ผู้ขายติดตั้งเครื่องดูดควัน
เพ่ือลดควันในการปิ้ งย่างให้ลดลง 
พร้อมกับก าหนดมาตรการห้ามมิให้
ผู้ใดขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุก
บนรถยนต์  รถจักรยานยนต์หรื อ
ล้ อ เ ลื่ อ น บ น ถ น น ห รื อ ใ น ส ถ า น
สาธารณะ และได้ก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน
การจ าหน่ ายสิ นค้ า ในที่ ห รื อทา ง
สาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร  เ พ่ือให้ผู้ ประกอบการที่
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณ
จุดผ่อนผันดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศ
อย่างเคร่งครัด 

ค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 28 
กันยายน 2561  
(เลขทะเบียนหนังสือรับที่ 2312 
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561) 

 

2. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

  - ไม่มี - 
 
 
 
 


