รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ช่องทางการ
ลาดับที่
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
มาติดต่อด้วย
ตนเอง โดยการ
1
เขียนคาร้องใน
แบบคาร้องเรียน/
ร้องทุกข์
หนังสือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ ฉช
0017.1/ว
6203 ลงวันที่
2
28 พฤศจิกายน
2559

ชื่อผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
นายกฤตจน์ เกิดสว่าง

ประเด็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์
กลิ่นอาหารรบกวนผู้อื่น

ไม่ปรากฏชื่อผู้ร้องเรียน ขอความอนุเคราะห์
โดยร้องเรียนทางเวบไซต์ เคลื่อนย้ายป้ายหยุดรถ
สานักงานปลัดสานัก
โดยสารประจาทาง
นายกรัฐมนตรี
รหัสเรื่องที่ นร
02590070198
ลงวันที่ 19 กันยายน
2559

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการตรวจสอบแล้วโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบล ดาเนินการ
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ลงตรวจสอบพื้นที่แล้ว และให้ทางร้านอาหารที่ แล้วเสร็จ
เป็นต้นเหตุ ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางบางปะกงแล้ว พบว่าอาคารรอพักผู้โดยสารรถ
ประจาทางนั้นเป็นทรัพย์สินของหมวดการทางบางปะกงซึ่งได้ตั้งอยู่บนบาท
วิถีของถนนเทพรัตนและมีประชาชนมาหยุดพักก่อนและหลังการใช้บริการ
รถโดยสารประจาทาง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทางบางปะกง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางบางปะกงได้แนะนาให้ผู้ร้องเรียนไปเขียนคา
ร้องที่สานักงานหมวดการทางบางปะกง เพื่อให้ดาเนินการย้ายอาคารรอพัก
ผู้โดยสารแล้ว และเทศบาลฯได้รายงานผลการดาเนินการให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทราทราบแล้ว

แขวงการ
ทางบางปะ
กงพิจารณา
ดาเนินการ
ต่อ

ช่องทางการ
ลาดับที่
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
หนังสือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ ฉช
0017.1/ว
6206 ลงวันที่
3
28 พฤศจิกายน
2559
หนังสืออาเภอ
บางปะกง ที่ ฉช
0418/9942

4

ชื่อผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
ไม่ปรากฏชื่อผู้ร้องเรียน
โดยร้องเรียนทางเวบไซต์
สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี
รหัสเรื่องที่ นร
02590070134
ลงวันที่ 19 กันยายน
2559
ประชาชน
ตาบลท่าข้าม
อาเภอบางปะกง
ไม่ปรากฏชื่อ

ประเด็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางบางปะกงแล้วพบว่า ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนั้น ตั้งอยู่
บนบาทวิถีของถนนเทพรัต นโดยอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดการทาง
บางปะกง ซึ่งก่อนหน้านั้น หมวดการทางบางปะกงได้เคยแจ้งให้ผู้ขายหยุด
ดาเนินกิจการมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือ และอยู่ในระหว่างการเรียก
ให้ผู้ขายมาชี้แจงข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป และเทศบาลฯ
ได้รายงานผลการดาเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราทราบแล้ว

แขวงการ
ทางบางปะ
กงพิจารณา
ดาเนินการ
ต่อ

ขอความช่วยเหลือแก้ไข เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์ ได้ ไ ปตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ปัญหาการจราจร
ดังกล่าวพบว่าบริเวณใกล้ๆกับตลาดลาว ( เป็นชื่อ ของตลาดซึ่งคนในท้องถิ่น
ใช้เรี ยก ) นั้ นมีส ะพานเทพหั ส ดิ น ข้า มแม่ น้าบางปะกง 4 สะพาน ขาเข้ า
กรุ ง เทพมหานคร 2 สะพาน และขาเข้ า จั ง หวั ด ชลบุ รี 2 สะพาน โดย
ประชาชนที่ใช้รถมอเตอร์ไซต์ที่ออกจากตลาดลาวและจะเดินทางข้ามแม่น้า
บางปะกงไปยังเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่าข้าม จะใช้เส้นทางลอดใต้สะพาน
ทางด้านที่ติดกับตลาดลาวฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เลียบริมฝั่งแม่น้าบางปะกงลอด
ต่อไปยังใต้สะพานฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรี( ทางด้านใน )แล้วจึงตัดเข้าไปบน
ถนนบางนา – ตราด เพื่อข้ามสะพานฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรี (ทางด้านนอก)
ซึ่งจุดที่เชื่อมต่อกับถนนบางนา – ตราด นั้นเป็นจุดเสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้
และจากการที่ผู้ร้องต้องการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ของหมวด
การทางบางปะกงได้ปรึกษาแนวทางกับกองช่างเทศบาลตาบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์ในเบื้องต้นแล้วว่าจะดาเนินการ ทาถนนลอดใต้สะพานเพื่อ
เชื่อมต่อไปยังถนนบางนา – ตราด ในบริเวณดังกล่าวให้ โดยขอความร่วมมือ

แขวงการ
ทางบางปะ
กงพิจารณา
ดาเนินการ
ต่อและ
รายงานให้
นายอาเภอ
บางปะกง
ทราบแล้ว

ร้านค้าตั้งขายสินค้า
บนทางเท้าสาธารณะ

ลาดับที่

5

6

ช่องทางการ
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ชื่อผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ประเด็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์

มาติดต่อด้วย
นางเนื้อทิพย์
ตนเอง โดยการ สุรเชิดเกียรติ
เขียนคาร้องใน
แบบคาร้องเรียน/
ร้องทุกข์

รายงานผลการตัดต้นไม้

มาติดต่อด้วย
นายศุภกร แก้วพฤกษ์
ตนเอง โดยการ
เขียนคาร้องใน
แบบคาร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ท่อระบายน้าอุดตัน

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

จากกองช่างให้ช่วยปรับพื้นที่เพื่อที่จะก่อสร้างถนน และกองช่างได้ปรับพื้นที่
บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการก่อสร้างถนนของหมวด
การทางบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรั ง สรรค์ ได้ น าก าลั ง พร้ อ มอุ ป กรณ์ ดาเนินการ
ไปดาเนินการตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
แล้วเสร็จ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ได้ ด าเนิ น การ
ออกไปดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าท่อน้า ส่วนที่เป็นของเทศบาลฯ แล้วเสร็จ
มีตะกอนดินและทรายอุดตันเป็นจานวนมาก ทาให้ น้าไหลผ่ านไม่ส ะดวก
กองสาธารณสุขและกองช่างกาลังดาเนินการแก้ไข

รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลาดับที่
-

ช่องทางการ
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
-

ชื่อผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
-

ประเด็นการร้องเรียน/
ร้องทุกข์
-

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

-

ไม่มีการร้องเรียน/
ร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง

