
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลห้างฉัตร   ส านักปลัดเทศบาล  งานนิติการ                                       
ที ่  ลป 53501/-     วันที ่  9  เมษายน  2564       
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)                      

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

  ตามที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร และมีช่องทางให้ประชาชนร้องทุกข์หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. ทางหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลต าบลห้างฉัตร 054-269429  
2. ทางการเขียนค าร้องทั่วไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
3. ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบลห้างฉัตร เมนู ร้องเรียนทุจริต/

ร้องทุกข-์ร้องเรียน/ติดต่อเรา และเว็บบอร์ด  
4. ผ่านช่องทางออนไลน์ ทาง Facebook เทศบาลต าบลห้างฉัตร   
5. ผ่านหน่วยงานอ่ืน คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ

ห้างฉัตร  นั้น 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564                     
มีประชาชนร้องทุกข์/ร้องเรียน เรื่องราวต่างๆ จ านวน 1 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
   1. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนทั่วไป 
      1.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/
เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     - ไม่มี - 
      1.2 เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน เรื่องทั่วไป จ านวน 1 เรื่อง และ
ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
             ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร้านบุญย้าย เฟอร์นิเจอร์ ส่งผลกระทบ             
 ด้านฝุ่น กลิ่น และเสียง 
   2. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - ไม่มี - 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกเสนอฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

 
         (นายณัฐวุฒิ   เสาร์แดน) 

                                  นิติกรปฏิบัติการ 
 / ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
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เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 

 



แบบสรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
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 ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร้านบุญย้าย เฟอร์นิเจอร์ 
ส่งผลกระทบด้านฝุ่น กลิ่น และเสียง 
กรณี ร้านบุญย้ายเฟอร์นิเจอร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ต าบล
ห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ประกอบกิจการ                
โดยการเลื่อยไม้ ส่งผลกระทบด้านฝุ่นและเสียง รวมถึงกลิ่น
จ ากทิ น เ นอร์  โ ดยมี ก า ร เ ลื่ อ ย ไม้  วั น จั นท ร์  - ศุ ก ร์                    
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 06.00 น. - 17.00 น. และ             
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. - 
11.00 น. 
 

ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดล าปาง 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาล และงาน
นิติการ ส านักปลัดเทศบาล ร่วมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยเฉพาะภารกิจด้านการตรวจ 
แนะน าสถานที่ประกอบการ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานประกอบการ การตรวจระงับ
เหตุร าคาญ เพ่ือให้สถานประกอบการและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลห้างฉัตร ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าว
แล้ว ในวันและเวลาราชการ และวันหยุดราชการ เพ่ือให้การ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมสูงสุด 

1. ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 
 
2. หนังสือ 
อ าเภอห้างฉัตร  
ที่ ลป 0518/578 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2564 

   
   2. เรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - ไม่มี - 

 


