
                                                                                                                                           

 
ส่วนราชการ     ส านักปลัด  งานนิติการ  ส านกังานเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ                                 
ที ่  อด  ๘๔๓๐๑/                            วันที ่    ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
.......................................................................................................................... ....................................................... 
เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ,ผ่านปลัดเทศบาล 
 
 เรื่องเดิม 
  ตามที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลต าบล
หนองหญ้าไซ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการเปิดช่องทางให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม สามารถน าเรื่องมาร้องเรียนร้องทุกข์ ต่อเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ความละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น 

๒.ข้อเท็จจริง 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั่วไป ซึ่งอยู่ในอ านาจ หน้าที่ ของเทศบาล
ต าบลหนองหญ้าไซ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

ชาวบ้าน หมู่ ๓ บ้านหนองไผ่ (ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ )   ร้องทุกข์ กรณี ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จากการประกอบ
กิจการ โรงสี ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตชุชน โดยเทศบาล ได้ด าเนินการ ระงับเหตุดังกล่าว โดยใช้อ านาจตามพระ ราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕     โดยเทศบาลฯ ได้มอบหมาย  
-นายอ๊อด   พูนเทกอง               ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ    
-นางพัสนีย์  สุราฤทธิ์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
-นายศักดิ์ทิชัย  ค าเครือ             ต าแหน่ง นิติกร    
-นายไพรัตน์  จุลรัตน์พันธ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
-นายอุดมโชค  แสงเพชร  ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 

ไปตรวจสอบ  เมื่อวันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  พบว่า  ท่านได้ก่อให้เกิด เหตุร าคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จริง ซึ่งเป็นเหตุร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕  (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕  และโดยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจแนะน าตามอ านาจ
หน้าที่ ตามมาตรา ๔๔(๒) แล้ว  

          อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ เทศบาลฯจึงออก
ค าสั่งให้ ปรับปรุง แก้ไข ระงับเหตุร าคาญ ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ผู้ประกอบการ   ประกอบกิจการ ในระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. เพื่อป้องกันปัญหา เรื่อง การ
สั่นสะเทือน รบกวนประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง  

(๒)  ให้ผู้ประกอบกิจการ จัดให้มีโครงสร้าง และผ้าแสลน ส าหรับป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการสีข้าว ไม่ให้ฟุ้ง
กระจายออกสู่ภายนอก  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  

 

บันทึกข้อความ 



       -๒- 

(๓)  ให้ผู้ประกอบการ ย้ายสถานประกอบการ ออกไปในที่ซึ่ งห่างไกลชุมชน และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
แก่ประชาชนโดยทั่วไป  ตามพรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕   ภายในระยะเวลา ๑๘ เดือน นับจากวันที่ ได้รับ
แจ้ง ค าสั่ง จากเทศบาล  รวมถึงการปฏิบัติตามค าแนะน า คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๓/ ๒๕๔๘ เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร   

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้  

๒. ประชาชน หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองหญ้าไซ อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี ได้ร้องเรียนกรณี ได้รับความ
เดือดร้อน จากเสียงรบกวน ช่วงเวลา กลางคืน จากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ และมีการ เชื่อม เหล็กใน
บางครั้ง  โดยเทศบาล ได้ด าเนินการ ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหากรณี ดังกล่าว โดย สั่งให้ผู้เดือดร้อนร าคาญ 
แก้ไขปัญหาดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 
- ห้ามก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ห้ามประกอบกิจการในเวลากลางคืน  
- ห้ามมิให้ก่อ ให้เกิด ฝุ่นละออง เขม่า ให้ด าเนินการจัดท าโรงเรือน ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้ฝุ่นละออง

ฟุ้งกระจายไปสู่ครัวเรือน ใกล้เคียง 
- ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับจากวันที่ได้รับทราบค าสั่ง ให้ย้ายไปประกอบกิจการในพื้นที่อ่ืนซึ่งม่

ก่อให้เกิด เหตุร าคาญแก่ประชาชน  

       

๓.ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 งานนิติการ จึงเรียนมา เพื่อให้ท่านได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ ต่อไป  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
      

(นายศักดิ์ทิชัย  ค าเครือ) 
              นิติกร 
 
           
  
ความเห็น/ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
  
 (นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว) 

                      ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 
 
 
 
 



      -๓- 
       
ค าสั่งความเห็น/นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     
   
       (นายอ าพร  สมทิพย)์ 
                      นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าไซ 
 
 
 
 



 
 


