บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
ที่ ๕๓๒๐๑/
วันที่ 20 ตุลำคม 2560
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบปีงบประมำณ 2560
เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลท่ำไม้รวก
เรื่องเดิม
๑. คำสั่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกที่ 567/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เรื่อง กำรจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ สำนักปลัด สำนักงำนเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก มีคณะทำงำนประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วย นำยมำนะ ภุมรำ ปลัดเทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก เป็นประธำนคณะทำงำน, นำยประยูร เชียรรัมย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เป็นคณะทำงำน,
นำงสำวบุษบำ สัชนะกุล นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร และนำยธนวัฒน์ เกิดหนู นิติกรปฏิบัติกำร เป็นคณะทำงำน
และเลขำนุกำร โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3. ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ในด้ ำ นกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำและจั ด ท ำรำยงำนพร้ อ มเร่ ง รั ด กำร
ดำเนินงำน
4. ดำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน 7 วัน พร้อมทั้งทำ
ประกำศกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนให้ประชำชนทรำบ
6. หน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก มีคำสั่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกที่ 555/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน
พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่ องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. นำยมำนะ ภุมรำ
ปลัดเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
เป็นประธำนคณะทำงำน
2. นำยประยูร เชียรรัมย์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
เป็นคณะทำงำน
3. นำงสำวบุษำ สัชนะกุล
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
เป็นคณะทำงำน
4. นำยธนวัฒน์ เกิดหนู
นิติกรปฏิบัติกำร
เป็นคณะทำงำน/เลขำนุกำร
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีหน้ำที่ดังนี้
1. จัดทำบัญชีละทะเบียนคุมรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. บริกำรให้คำแนะนำและคำปรึกษำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
3. ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำและจัดทำรำยงำนพร้อมเร่งรัดกำรดำเนินงำน
4. ดำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและแจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ประชำชนทรำบภำยใน 7 วัน พร้อมทั้งทำประกำศ
กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนให้ประชำชนทรำบ
6. หน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
/ข้อเท็จจริง...

-2ข้อเท็จจริง
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560 เทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวกได้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกจังหวัดเพชรบุรี,อำเภอท่ำยำง,ศูนย์ดำรงธรรม และจำก
บุคคลที่ได้รับควำมเดือดร้อน ดังนี้
ด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
- ในปีงบประมำร พ.ศ. 2560 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินภูมิภำคที่12 จังหวัดเพชรบุรี แจ้งให้
ทบทวนกำรประมูลจ้ำงปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีกำหนดผลงำนก่อสร้ำง เทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวกได้มีหนังสือชี้แจ้งว่ำกำรกำหนดผลงำนดังกล่ำวได้ดำเนิ นกำรเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
ด้านอื่นๆ
1. เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2559 นำงสำวเอื้อมเดือน กองนำค และนำยอุดม ปำนแย้ม ได้มำร้องทุกข์
ที่เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก กรณีกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน
ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ร้องต้องกำรทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรำยละเอียดโครงกำร
ก่อสร้ำงดังกล่ำวว่ำมีกำหนดระยะเวลำเริ่มต้น และสิ้นสุดเมื่อใด หลังจำกดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จจะมีกำรส่ง
มอบพื้นที่คืนให้แก่ผู้ร้องหรือไม่ ซึ่งผู้ร้องได้รับผลกระทบจำกโครงกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณ
บ้ำนผู้ร้อง จึงขอให้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้แก่ผู้ร้องต่อไป ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกไดมี
หนังสือที่ พบ 53201/1283 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2559 ถึงโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีให้ดำเนินกำร
วำงท่อระบำยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังบริเวณบ้ำนเรือนของชำวบ้ำนที่ได้รับผลกระทบจำกโครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัด
เพชรบุรี ภำยหลังสำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชควันฉัตร
ท่ำยำงก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน
ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/1287
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 แจ้งผลกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้แก่นำงสำวเอื้อมเดือน กองนำค และ
นำยอุดม ปำนแย้ม ผู้ร้องทรำบแล้ว
2. จังหวัดเพชรบุรี มีโทรสำรแจ้งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก กรณีมีผู้ร้องทุกข์ขอควำมช่วยเหลือติดตั้ง
ระบบน้ำประปำให้แก่ประชำชนจำนวน 30 ครัวเรือน บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยตะวำย ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอ
ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไม่มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ได้รับควำมเดือดร้อนโดยขอให้ดำเนินกำร
ตรวจสอบและรำยงำนให้จังหวัดเพชรบุรีทรำบ ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้มี หนังสือที่ พบ 53201/1452
ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2559 แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรีว่ำพื้นที่ซึ่งชำวบ้ำนจำนวน 30 ครัวเรือนอำศัยอยู่นั้น
อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชะอำ และป่ำบ้ำนโรง ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกมีโครงกำรที่จะขยำยเขตไฟฟ้ำ
ติดตั้งระบบน้ำประปำและก่อสร้ำงถนนเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับชำวบ้ำนดังกล่ำว แต่กำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนในเขตป่ำสงวนแห่งชำตินั้นจะต้องได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้เสียก่อนจึงจะ
ดำเนิ นกำรได้ ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้เคยยื่นค ำขอใช้ พื้น ที่ในเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติตำมมำตร 13 ทวิ
แห่ งพระรำชบั ญญัติป่ ำสงวนแห่ งชำติ พ.ศ.2507 ต่อส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
เพชรบุรีไว้แล้ว
/3. อำเภอท่ำยำง...

-33. อำเภอท่ำยำงมีหนังสือที่ พบ 0418/3011 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 แจ้งให้เทศบำล
ตำบลท่ำไม้รวก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำงสำวพรวิภำ พรหมแสง ขอควำมอนุเครำะห์ติดตั้งระบบน้ำประปำ
ให้แก่ประชำชนประมำณ 30 หลังคำเรือนบริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์
ดำรงธรรมอำเภอท่ำยำง ขอให้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพื่อ
คลี่คลำยปัญหำดังกล่ำวและรำยงำนอำเภอท่ำยำงทรำบภำยในวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 นั้น ซึ่งเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/487 ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560 แจ้งอำเภอท่ำยำงให้ทรำบว่ำนำงสำว
พรวิภำ พรหมแสง นั้น ได้เคยร้องเรียนผ่ำนสำนักงำนปลัด สำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ติดตั้ง
ระบบน้ำประปำให้แก่ประชำชน ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ได้รำยงำนข้อเท็จจริงให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี
ทรำบแล้ว ตำมหนังสือที่ พบ 53201/1452 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2559
4. ศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอท่ำยำงมีหนังสือที่ พบ 0418/4515 ลงวันที่ 18 สิ งหำคม 2560
แจ้งให้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ำมีกำรถมดินรุกล้ำแม่น้ำเพชรบุรีติดกับ
โฉนดที่ดินเลขที่ 16772 หมู่ที่ 3 บ้ำนในคุ้ง ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปขอออก
โฉนดที่ดิน โดยขอให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และให้รำยงำนอำเภอ
ท่ำยำงทรำบภำยในวันที่ 10 กันยำยน 2560 ซึ่งเทศบำลตำบลท่ำไม้รวกได้มีหนังสือที่ พบ 53201/737
ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2560 แจ้งให้นำยอำเภอท่ำยำงทรำบว่ำมีกำรถมดินหินลูกรัง ขนำดกว้ำง 4.50 เมตร
ยำว 65.40 เมตร รวมเป็นเนื้อที่ 294 ตำรำงเมตร ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 มำตรำ
23 วรรค 3 ระบุว่ำกำรถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตร ต้องแจ้งกำรถมดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนั้น
กำรถมดินกรณีดังกล่ำวจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งต่อเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก แต่กำรถมดินอำจจะรุกล้ำเข้ำไปในกลัด
สำธำรณประโยชน์ หรื อแม่น้ ำเพชรบุ รี แต่เนื่องจำกสภำพพื้นที่กลั ดสำธำรณประโยชน์ มีน้ำท่วมขังเฉลี่ ย 30
เซนติเมตร มีวัชพืชต่ำงๆ ขึ้นปกคลุมอยู่ จึงไม่อำจทรำบแนวเขตที่ชัดเจนได้ เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกจึงได้มีหนังสือ
ขอควำมอนุเครำะห์ให้เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงมำตรวจสอบแนวเขตกลัดสำธำรณประโยชน์ว่ำมีอำณำ
เขตครอบคลุมถึงบริเวณใดบ้ำง หำกกำรตรวจสอบแนวเขตกลัดสำธำรณประโยชน์แล้วพบว่ำมีกำรถมดินรุกล้ำเข้ำไป
เทศบำลตำบลท่ำไม้รวกจะดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้กระทำผิดต่อไป
ข้อพิจารณา
สำนักปลัด เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ได้วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคของเรื่องร้องเรียนที่ จังหวัด
เพชรบุรี, อำเภอท่ำยำง, ศูนย์ดำรงธรรม และประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน แจ้งให้เทศบำลตำบลท่ำไม้รวก
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจำรณำดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่พบว่ำ
1. เรื่องร้องเรียนบำงเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก ซึ่งเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวกต้องแจ้งหรือขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบมำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต้องใช้ระยะเวลำนำน
2. กำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบุกรุกที่ดินสำธำรณะจำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือ
หรือขอควำมอนุเครำะห์จำกหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ เช่น สำนักงำนที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สำขำท่ำยำง สำนักงำน
เจ้ำท่ำภูมิภำคที่ 3 สำขำเพชรบุรี จึงทำให้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงล่ำช้ำ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
แก้ไขปัญหำได้ทันที
/กำรแก้ไขปัญหำ...

-43. กำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนกำรติดตั้งระบบน้ำประปำให้กับประชำชน หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยตะวำย
ตำบลท่ำไม้รวก อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี นั้น จำเป็นต้องได้รับอนุญำตในกำรใช้พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติจำก
กรมป่ ำ ไม้ก่อ น ซึ่ง ขั้น ตอนกำรขออนุ ญ ำตต้อ งใช้ร ะยะเวลำนำน ส่ ง ผลให้ ไม่ ส ำมำรถแก้ไขปั ญหำดั งกล่ ำ ว
ได้ทันท่วงที
ข้อเสนอแนะ
ส ำนั กปลั ด พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ำกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือ ดร้อ นบำงอย่ ำงต้ องได้รับ กำร
สนับสนุนหรือช่วยเหลือจำกหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ซึ่งมีขั้นตอนและต้องใช้ระยะเวลำนำน ดังนั้นเทศบำลตำบล
ท่ำไม้รวก จะต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้จังหวัดเพชรบุรี,
อำเภอท่ำยำง,ศูนย์ดำรงธรรม หรือผู้ร้อง ทรำบเป็นระยะ ทั้งต้อ งมีหนังสือทวงถำมหรือติดตำมควำมคืบหน้ำ
จำกส่วนรำชกำรอื่นๆ เพื่อมิให้กำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวล่ำช้ำออกไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(นำยธนวัฒน์ เกิดหนู)
นิติกรปฏิบัติกำร

(นำยประยูร เชียรรัมย์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำสำนักปลัด

(นำยมำนะ ภุมรำ)
ปลัดเทศบำลตำบลท่ำไม้รวก

(นำยสิริศักดิ์ สมบัติทวีพูน)
นำยกเทศมนตรีตำบลท่ำไม้รวก

