
 

 

 
 

 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



 

1 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ความเป็นมาของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(Clinic Center) 

  ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 
13/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร อปท. ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. ทุกระดับเพ่ือรองรับภารกิจของ อปท. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center 

  ในปีงบประมาณ 2548 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
(Clinic Center) น าร่องใน 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครราชสีมา ภูเก็ต และชลบุรี และได้
มอบหมายให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน ์
รองศาสตราจารย์อุดม ทุมโฆสิต รองศาสตร์ตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และรองศาสตราจารย์โกวิทย์ กระจ่าง 
เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ น าร่องร่วมกับ อบจ. ทั้ง 4 แห่ง ตามล าดับ 

  ผลการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายน าร่องปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

  1. ให้ด าเนินการขยายศูนย์เครือข่ายฯ เพ่ิมอีก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง นครสวรรค์ 
ปราจีนบุรี จันทบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น แพร่ เชียงราย นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยมอบหมาย
ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ รับผิดชอบในการประสานจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
ดังกล่าวโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์เครือข่ายจาก
งบประมาณของ สปน. จังหวัดละ 100,000 บาท 

  2. ให้ สปน. โดย สกถ. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม  
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ นายก อบจ. 
จ านวน 75 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงการด าเนินการจัดตั้งและขยายศูนย์ฯ ให้แก่ทุก อบจ. 
เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหารูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 

   

 

 



 

2 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ความเป็นมาของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือติดตาม
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามค าสั่งคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 4/2548 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2548 มีมติเห็นชอบด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(Clinic Center) ในจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงาน
ด าเนินการจัดตั้งและรับผิดชอบการบริหารจัดการภายในศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ Chiangrai Clinic Center 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549  
โดยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะท างาน ศูนย์เครือข่ายฯ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 

2. ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่องการด าเนินการของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
Clinic Center ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 
  3. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะท างานศูนย์เครือข่ายฯ Clinic 
Center ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

บทบาทหน้าที่ของโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 

1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด  
    การประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
2. ประสานการปฎิบัติงานของอปท. ในเขตจังหวัดเชียงรายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนและ  
    การพัฒนาท้องถิ่น 
3. จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. สร้างแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้แก่อปท. และประชาชนทุกภาคส่วน 
5. ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
6. เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นที่พ่ึง เป็นทางเลือกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการให้  
    ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ 
 

โครงสร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย 
2. ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การอื่นๆ และ

สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล ท าหน้าที่วิจัย ประเมินผลการติดตาม ให้ค าปรึกษา
รวมถึงการศึกษาดูงานในท้องถิ่น 

3. ภาคราชการ ประสานการสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น 

4. ภาคเอกชนและประชาชน มีบทบาทในการเสนอปัญหาความต้องการและแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 
…………………………………………………………………………………………………. 

  ตามที่องค์การบริส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center วัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานระหว่างส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชี ยงราย  
ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นที่พ่ึง เป็นทางเลือกของประชาชนในการ
แก้ ไขปัญหาและเ พ่ือให้การช่ วย เหลือประชาชนได้อย่ า งทันท่ ว ง ทีทันต่อ เหตุการณ์  โดยจัด ให้ 
มีบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทางสายด่วนหมายเลข 1131 ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 การด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังข้อเสนอแนะ ประสานงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา และการให้บริการประชาชน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอน และแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 2 ช่องทางการร้องเรียน มีดังนี้ 
          2.1 ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
          2.2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก (สายด่วย) หมายเลข 1131 หรือ 
053 – 175322  
          2.3 ร้องเรียนทางจดหมายถึงศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต าบลริมกก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
          2.4 ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
          2.5 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  
       - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th 
       - E-mail : callcenter1131@hotmail.com 
       - Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
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ข้อ 3 ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

          3.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนจากช่องทางใน ข้อ 2 แล้วบันทึก ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ข้อมูล ส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 7 วันท าการ (กรณีเร่งด่วน 3 วันท าการ) 
          3.2 ติดตามผลการด าเนินงาน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้ร้องเรียนครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันท าการ 
           3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จนกระท่ังปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข บันทึก
รายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ  
  ข้อ 4 การรายงานผลการด าเนินงาน 
         4.1 รวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริง และภาพประกอบ (ถ้ามี) 
         4.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
         4.3 สรุปผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          

    ประกาศ ณ วันที่  18 เดือนพฤษภาคม 2558 
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โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center)  

หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการทางสังคมด้านการกระจาย

อ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท้องถิ่นต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถตัดสินในการแก้ไข
ปัญหาและบริหารจัดการท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง จากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการกระจายอ านาจมีมติ
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ขึ้น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ท าการลงนามบันทึกข้อตกลงกับส านักคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 และได้จั ดตั้งศูนย์เครือข่าย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(Chiangrai Clinic Center) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์เครือข่ายฯ ตามค าสั่ง อบจ.เชียงราย  
ที่ 1773/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 และได้จัดให้มีศูนย์เครือข่ายฯ หรือห้องปฏิบัติการ ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดบริการหมายเลขโทรศัพท์ พิเศษ 4 หลัก หรือสายด่วน Call Center 
หมายเลข 1131 เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง 
และเพ่ือให้การด าเนินการศูนย์เครือข่ายฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกิดประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  
พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ จากความส าคัญและเป็นมาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่องประสานงานระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ภาคประชาชน และภาคองค์กรเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการศูนย์
เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (Chiangrai Clinic Center) นี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นศูนย์ประสานระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
       เชียงราย ภาคประชาชน และภาคองค์กรเอกชน 
 2. เพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นที่พ่ึง เป็นทางเลือกของประชาชนในการแก้ไขปัญหา 
       และเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบส ารวจนี้มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (Chiangrai Clinic Center) เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ต่อไป จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 ราย ของผู้เข้ารับบริการของศูนย์เครือเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามช่องทาง ดังนี้  

1. ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก (สายด่วน) หมายเลข 1131 หรือ  
053 – 175322  

3. ร้องเรียนทางจดหมายถึงศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต าบลริมกก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

4. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
5. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  

       - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th 
       - E-mail : callcenter1131@hotmail.com 
       - Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
       - Line official : @uax3604t 
   6. การรับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่  

ด้วยวิธีการทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม google 
form เพ่ือหาค่าทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 80 53.3 
หญิง 70 46.7 
รวม 150 100 

 จากตารางท่ี 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.3 
เพศหญิง 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.7 

ตางรางที่ 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 15 10 
21 – 35 ป ี 40 26.7 
36 – 50 ป ี 59 39.3 
51 ปี ขึ้นไป 36 24 

รวม 150 100 
 จากตารางที่ 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 50 ปี จ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 
39.3 รองลงมา มีอายุระหว่าง 21 – 35 ปี จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 34 22.7 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 28 18.7 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 18 12 
รับจ้างทั่วไป 6 4 
เจ้าของกิจการ 13 8.7 
เกษตรกร 19 12.7 
นักเรียน/นักศึกษา 24 16 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8 5.3 

รวม 150 100 
  จากตารางที่  1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมา อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.7 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



 

9 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 36 24 
อ าเภอเวียงชัย 15 10 
อ าเภอเชียงของ 7 4.7 
อ าเภอเทิง 8 5.3 
อ าเภอพาน 9 6 
อ าเภอป่าแดด 7 4.7 
อ าเภอแม่จัน 7 4.7 
อ าเภอเชียงแสน 4 2.7 
อ าเภอแม่สาย 10 6.7 
อ าเภอแม่สรวย 7 4.7 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 4 
อ าเภอพญาเม็งราย 9 6 
อ าเภอเวียงแก่น 1 0.7 
อ าเภอขุนตาล 9 6 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 2 
อ าเภอแม่ลาว 4 2.7 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 2 
อ าเภอดอยหลวง 5 3.3 
รวม 150 100 

   
  ตารางที่  1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ ในอ าเภอเมืองเชียงราย  
จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาอ าเภอเวียงชัย จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  
และอ าเภอแม่สาย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 

ทราบหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
ทราบ 91 60.7 
ไม่ทราบ 59 39.3 

รวม 150 100 
  จากตารางที่ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ 
จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.7 และไม่ทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ จ านวน 59 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 39.3  
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามช่องทางประชาสัมพันธ์ 

ช่องทาง จ านวน ร้อยละ 
หนังสือพิมพ์ 1 0.7 
วิทยุ 4 2.7 
โทรทัศน์ 4 2.7 
แผ่นพับ/ใบปลิว 72 48 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 32 21.3 
ไม่รู้จัก 30 20 
อ่ืนๆ 7 4.6 

รวม 150 100 
  จากตารางที่ 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ ตาม 
ช่องทาง แผ่นพับ/ใบปลิว จ านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
32 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 และไม่รู้จัก จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยร้องทุกข์ต่อศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 
จ าแนกเป็นประเภทที่ร้องทุกข ์

ประเภทท่ีร้องทุกข์ จ านวน ร้อยละ 
การศึกษา 9 6 
ศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม 2 1.3 
ไฟฟ้า/ประปา 2 1.3 
อาชญากรรม 2 1.3 
อุบัติเหตุ/การจราจร 3 2 
ถนน/สะพาน/แหล่งน้ า/ฝาย 18 12 
การท่องเที่ยว 6 4 
ระเบียบ/กฎหมาย 5 3.3 
สิ่งแวดล้อม 1 0.7 
ภัยพิบัต ิ 2 1.3 
ยาเสพติด 2 1.3 
สุขภาพ/กีฬา 4 2.7 
คุณภาพชีวิต/เยาวชน/ประชาชน/
ผู้สูงอายุ 

10 6.7 

ไม่เคยร้องทุกข์ 77 51.3 
อ่ืนๆ 7 4.7 

รวม 150 100 
  จากตารางที่ 2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยร้องทุกข์ จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 51.3 รองลงมาร้องทุกข์ประเภทถนน/สะพาน/แหล่งน้ า/ฝาย จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 และ
ร้องทุกข์ประเภทคุณภาพชีวิต/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย 
   ค่าเฉลี่ย  ตั้งแต่ 4.00  พึงพอใจมากที่สุด 
     3.50 – 3.99  พึงพอใจมาก 
     3.00 – 3.49  พึงพอใจ 
     2.50 – 2.99  ควรปรับปรุง 
     น้อยกว่า 2.50  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
   
  จากตารางท่ี 3.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic 
Center) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.96 
 
 

 
รายการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ค่อน 
ข้าง
น้อย 

 
น้อย 

 
เฉลี่ย 

 
ผลที่ได้ 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขอรับบริการ 

28 85 37 - - 3.94 พึงพอใจ
มาก 

2. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 

27 91 32 - - 3.97 พึงพอใจ
มาก 

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์
เครือข่ายฯ 

30 74 44 2 - 3.88 พึงพอใจ
มาก 

4. การจัดให้มีแบบฟอร์มค าร้องในการ
ใช้บริการที่สะดวก 

29 89 30 2 - 3.97 พึงพอใจ
มาก 

5. การจัดให้มีหน่วยบริการนอกสถานที่ 26 77 45 2 - 3.85 พึงพอใจ
มาก 

6. การมีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่หลากหลาย 

35 82 32 1 - 4.01 พึงพอใจ
มากที่สุด 

7. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

33 79 37 1 - 3.94 พึงพอใจ
มาก 

8. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถาม
ให้กับประชาชนได้ 

36 83 31 - - 4.04 พึงพอใจ
มากที่สุด 

9. จ านวนของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

33 84 33 - - 4 พึงพอใจ
มากที่สุด 

10. ความรวดเร็วในการประสานงาน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและการแจ้ง
ผลการด าเนินการ 

29 91 29 1 - 3.95 พึงพอใจ
มาก 

เฉลี่ย 306 835 350 9 - 3.96 พึงพอใจมาก 
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การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center 1131) 

การด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
โ ดยบู รณากา ร ร่ ว มกั บ เ ว ร รั กษ าส ถานที่ ร า ช ก า ร แล ะบริ ห า ร ป ร ะช าชน ในวั นหยุ ด ร า ช ก า ร  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังข้อเสนอแนะ ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา และการให้บริการประชาชน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีดังนี้ 
          1. ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
          2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก (สายด่วน) หมายเลข 1131 หรือ 
053 – 175322  
          3. ร้องเรียนทางจดหมายถึงศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต าบลริมกก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
          4. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
          5. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  
       - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th 
       - E-mail : callcenter1131@hotmail.com 
       - Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
       - Line official : @uax3604t 
   
ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ดังนี้ 
          3.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนจากช่องทางใน ข้อ 2 แล้วบันทึก ตรวจสอบ/
วิเคราะห์ข้อมูล ส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 7 วันท าการ (กรณีเร่งด่วน 3 วันท าการ) 
          3.2 ติดตามผลการด าเนินงาน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและรายงานผลการ
ด าเนินงานแก่ผู้ร้องเรียนครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันท าการ 
           3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จนกระท่ังปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข บันทึก
รายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ  
  ข้อ 4 การรายงานผลการด าเนินงาน 
         4.1 รวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริง และภาพประกอบ (ถ้ามี) 
         4.2 ข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
         4.3 สรุปผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 
 

http://www.chiangraipao.go.th/
mailto:callcenter1131@hotmail.com
http://www.facebook.com/ccc1131
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ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

สายด่วน 1131 

จดหมายหรือหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
521 ม.6 ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 57100 

กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข ์

ช่องทางออนไลน์  
- เว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th 
- Email : callcenter1131@hotmail.com 
- Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
- Line official : @uax3604t 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวจากช่องทางร้องทุกข์ ตรวจสอบ/วิเคราะห์
ข้อมูล ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใน 3 วันท าการ  
  (หากเป็นเรื่องเร่งด่วนภายใน 1 วันท าการ) 

ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงาน
ผลการด าเนินงานแก่ผู้ร้องเรียนครั้งที่ 1 ภายใน 7 วันท าการ 

ติดตามผลการด าเนินงาน บันทึกรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
และผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะๆ จนกระทั่งปัญหาได้รับการ
แก้ไข ภายใน 15 วัน 

http://www.chiangraipao.go.th/
mailto:callcenter1131@hotmail.com
http://www.facebook.com/ccc1131
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สรุปการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Chiangrai Clinic Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 
ตามช่องทางการให้บริการ 

ช่องทางการให้บริการ จ านวนการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1. ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ 14 38.89 
2. หมายเลขพิเศษ 4 หลัก 1131 3 8.34 
3. ทางจดหมาย 2 5.56 
4. กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 7 15.45 
5. www.facebook.com/ccc1131 1 2.78 
6. Line Official 9 25 
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แบ่งตามช่องทางการให้บริการ 

ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก 1131

ทางจดหมาย กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์

www.facebook.com/ccc1131 Line Official
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แบ่งตามพื้นที่ให้บริการ 
อ าเภอ จ านวนการใช้บริการ 

1. เมืองเชียงราย 15 
2. เวียงชัย - 
3. เวียงเชียงรุ้ง - 
4. เวียงแก่น - 
5. เชียงของ - 
6. พญาเม็งราย 2 
7. เทิง - 
8. ขุนตาล - 
9. แม่ลาว 1 
10. แม่สรวย 7 
11. ป่าแดด 1 
12. พาน 1 
13. เวียงป่าเป้า 1 
14. แม่จัน 5 
15. แม่ฟ้าหลวง - 
16. แม่สาย - 
17. ดอยหลวง - 
18. เชียงแสน 1 
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แบ่งตามอ าเภอ

เมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง เวียงแก่น เชียงของ พญาเม็งราย

เทืง ขุนตาล แม่ลาว แม่สรวย ป่าแดด พาน

เวียงป่าเป่า แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย ดอยหลวง เชียงแสน
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ช่องทางการรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131  

ชั้น 2 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 14 เรื่อง ดังนี้ 

 

 

 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
ถนนบริเวณบ้านโป่งฮ้ึง หมู่  1 ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เกิดน้ าท่วมขัง จ านวน 2 ครั้ง ท าให้นาข้าวได้รับความเสียหาย ถนนช ารุด ไม่สามารถสัญจรได้สะดวก 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ขุดลอกและซ่อมแซมขุดลอกคลองตื้นเขิน 
ต าบลม่วงค า อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
    ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานไปยังส านักการช่าง ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ดังกล่าว  
พบว่า ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในบริเวณ บ้านโป่งฮ้ึง หมู่ 1 ต าบลห้วยสัก ผิวจราจรลูกรังขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
อยู่ในสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การสัญจรล าบากจริง แต่ถนนเส้นทางดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยสักตลอดทั้งเส้นทางโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  

ศูนย์เครือข่ายฯ จึงประสานไปยังเทศบาลต าบลห้วยสักเพ่ือให้รับทราบและด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ท าให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นอย่างมาก ท าให้ขาดที่อยู่อาศัย  
เครื่องอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปโภค บริโภค 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ
ในเรื่องอยู่อาศัย เครื่องอ านวยความสะดวกและสิ่งอุปโภค บริโภค 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือช่วยเหลือ 
ตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

1. ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์และขุดลอก 
คลองตื้นเขิน ถนนบริเวณบ้านโป่งฮึ้ง หมู่ 1 ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย 

2. ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอความอนุเคราะห์แก้ไขสัญญาณไฟจราจรถนนราชโยธาถึงถนนสันโค้งหลวง และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางถนนประตูเชียงใหม่ถึงเส้นทางถนนโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนข้างฌาปนสถานเด่นห้า
เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงและด าเนินตาม
อ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ราษฎรบ้านห้วยแก้วได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมานั้น  
มีฝนตกชุกเป็นเหตุให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดสาย รถยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากล าบาก ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสินค้าทางการเกษตรไม่สามารถออกสู่ตลาดได้  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและด าเนินการแก้ไขให้ถนนสามารถใช้งานได้ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 

4. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณบ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต าบลห้วยชมภู  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนน 3 แยกบ้านป่าตึง หมู่ 4 ต าบลสันทราย - บ้านผามวัว หมู่ 5 ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีลักษณะช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้สัญจรไปมาด้วยความล าบาก 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 แยกบ้านป่าตึง หมู่ 4 ต าบลสันทราย - บ้าน
ผามวัว หมู่ 5 ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
ของประชาชนในพื้นท่ี 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ในช่วงเช้าและเย็นของถนนเส้นทางบ้านฝั่งหมิ่น ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
การจราจรในพ้ืนที่หนาแน่น ท าให้รถที่จะเข้าออกจากซอยไม่สามารถเข้าออกได้ รถที่จะเข้าออกต้องจอดรอตรง
กลางถนน อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ประสานงานกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ท าเครื่องหมาย
เส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ท าเครื่องหมาย
เส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 แยกบ้านป่าตึง หมู่ 4 ต าบลสันทราย -  
บ้านผามวัว หมู่ 5 ต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

6. ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุ ถนนบ้านฝั่งหม่ิน 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ 16 ต าบลบ้านดู่ – หมู่ 1 ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย ช ารุด
เป็นหลุม เห็นบ่อและหลุมโคลน มีน้ าท่ วมขั ง ใน เวลาฝนตก ท า ให้ สัญจรด้ วยความยากล าบาก  
ถนนเส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อในหลายต าบล เช่น ต าบลริมกก ต าบลแม่ข้าวต้ม ต าบลบ้านดู่ และต าบลนางแล  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวถนนเพ่ือให้ใช้งานได้ดี 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่างเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนบริเวณบ้านลานทอง หมู่ 4 ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย ไปจนถึงโบสถ์คริสตจักร
เด่นห้า มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ และสัญญาณไฟจราจรขาดหาย ท าให้ท าให้สัญจรด้วยความ
ยากล าบาก และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นทางบริเวณบ้านลาน
ทอง หมู่ 4 ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย ไปจนถึงโบสถ์คริสตจักรเด่นห้า รวมไปถึงสัญญาณไฟจราจร
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลสันทรายและแขวงการทางหลวงเชียงรายที่ 1 
เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรได้โดยสะดวก  
เชื่อมระหว่าง หมู่ 16 ต าบลบ้านดู่ – หมู่ 1 ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย 

8. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
ต าบลสันทราย อ าเภอเมืองเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  บริเวณบ้านเหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลา
กลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพ้ืนที่และผู้สัญจรผ่านทาง อาจได้รับอุบัติเหตุ 
และระบบประปาภูเขาของชุมชนช ารุดไม่สามารถใช้การได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่องสว่ างบริเวณบ้าน
เหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลากลางคืน  และระบบประปาภูเขา
ของชุมชนช ารุดให้สามารถใช้การได้ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ ส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
และด าเนินการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางบ้านป่างิ้ว - เรือนจ า
กลาง จ านวน 30 หลุม และบริเวณหน้าสนามหญ้าเทียม Star Power ช ารุดเป็นหลุมขนาดใหญ่ จ านวน 3 
หลุม  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนบริเวณบ้านป่างิ้ว 
ต าบลรอบเวียง – เรือนจ ากลาง ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของประชาชน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหมืองลึก  
หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

10. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง  
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ระบบประปาภูเขาในหมู่บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว ใช้ระบบการ
กรองน้ าซึ่งผลิตน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ิมเพ่ือให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านในช่วงหน้าแล้ง 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางจากเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงรายไปจนถึงบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ มีหลุมจ านวนมาก
ประมาณ 20 - 40 หลุม บางหลุมมีขนาดใหญ่ถึง 3 ฟุต ท าให้การสัญจรเกิดความยากล าบากและเกิดอันตราย
ผู้ใช้ถนนซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขถนนเส้นทางจากเรือนจ า
กลางจังหวัดเชียงรายไปจนถึงบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลดอยฮางเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ขอความอนุเคราะห์ส ารวจขุดเจาะน้ าบาดาลเพิ่มเพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

ตลอดท้ังปี บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว 

12. ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงรายถึงบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ 
ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย  
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  กลุ่มผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มเป็นวงดนตรีพื้นเมืองเล่นดนตรีให้กับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน แต่บัดนี้เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่สรวย 
หมู่ 5 ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้เกิดมีการช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมืองใหม่ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง หมู่บ้านแม่สรวย หมู่ 5 
ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สะพานข้ามล าน้ าแม่จัน บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ซอย 1 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย สะพานที่มีอยู่เดิมสร้างไม่ถูกตามหลักวิศวกรรม และสร้างมามากกว่า 15 ปี แล้ว เกิดการ
ช ารุดเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรในบริเวณนั้น และไม่สามารถเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการ เกษตรไป
ขายได้ ท าให้เกษตรกรในพื้นที่ขาดรายได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสะพานข้ามล าน้ า
แม่จัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลจันจว้า เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
ดังกล่าวและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เทศบาลต าบลจันจว้า รายงานว่าได้ท าการตรวจสอบแล้วพบว่า
สะพานดังกล่าว ราษฎรในพ้ืนที่เป็นผู้ก่อสร้างเอง และสร้างมามากกว่า 15 ปี ท าให้ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้
จริง ซึ่งหากจะท าการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลจันจว้าไม่มี
งบประมาณเพียงพอ ดังนั้น เทศบาลต าบลจันจว้า จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพานและช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว 
  หากเทศบาลต าบลจันจว้าต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ได้แนะน าเทศบาลต าบลจันจว้าท าตามข้ันตอนดังนี ้
1. โครงการเสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการ รายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอ

โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 
2. ส าเนารายงานการประชุมประชาคม ซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มีชื่อผู้เสนอ

ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และมีข้อเสนอความต้องการให้จัดท าโครงการดังกล่าว โดยผู้เสนอจะต้องมี
รายชื่ออยู่ในผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย และมีมติของประชาคม ให้ด าเนินการในโครงการนั้นๆ พร้อม
ภาพถ่ายการประชุมประชาคม  

3. แผนผังที่ตั้งโครงการที่แสดงความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 อปท. และภาพถ่าย 
แสดงที่ตั้งของโครงการ    

4. น าเอกสารข้อ 1 - 3 เสนอให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ พิจารณาส่งโครงการ
มายังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสะพานข้ามล าน้ าแม่จันช ารุดใช้งานไม่ได้  
บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ซอย 1 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 



 

24 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก (สายด่วน) หมายเลข 1131  
หรือ 053 – 175322 

ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 
1131 โดยบูรณาการร่วมกับเวรรักษาสถานที่ราชการและบริหารประชาชนในวันหยุดราชการ มีหน้าที่ในการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังข้อเสนอแนะ บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการประชาชนปฏิบัติงานตลอด  
๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์  
จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐหมู่บ้านแม่ลาวหลังวัด หมู่ที่ 19 ต าบลดงมะดะ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่อทุจริต ไม่มีความโปร่งใส มีการปลอมแปลงเอกสาร เพ่ือยักยอกเงินกองกลาง
ของหมู่บ้าน และน าเงินไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือเร่งด าเนินการหาข้อยุติ
และคืนความสุขความสัมพันธ์ในชุมชนโดยเร็ว 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังฝ่ายนิติการและพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ดูแลบุตรที่สมองพิการและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการ
จัดซื้อเปลนอนให้ผู้พิการ ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการท างานของกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ หมู่ที่ 19  
ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

จ.เชียงราย 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการจัดซื้อเปลนอนให้ผู้พิการ  
ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายจ.เชียงราย 



 

25 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  หมายเลขโทรศัพท์ 06 4013 1035 ระบบเติมเงิน ไม่สามารถโทรออกได้ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นให้ด้วย ซึ่งเป็นหมายเลขของผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 

ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หมายเลข 1331 
เพ่ือตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของหมายเลขดังกล่าว ปรากฏว่าหมายเลขยังไม่ได้เปิดใช้บริการและต้องการ
รายละเอียดของผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม จึงแจ้งกลับไปยังผู้ร้องทุกข์ในเวลา 08.29 น. ให้ติดต่อไปยังสายด่วน 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หมายเลข 1331 เพื่อให้รายละเอียดการใช้บริการเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การรายงานผลขอความอนุเคราะห์ประสานงานเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้การไม่ได้ 



 

26 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปการให้บริการผ่านสายด่วน หมายเลข 1131 
เปรียบเทียบในช่วงระหว่างในราชการและนอกเวลาราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เดือน ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

 ตุลาคม 2560 28 5 
 พฤศจิกายน 2560 8 1 

 ธันวาคม 2560 29 3 
 มกราคม 2561 48 21 

 กุมภาพันธ์ 2561 25 13 
 มีนาคม 2561 15 13 
 เมษายน 2561 10 8 

 พฤษภาคม 2561 9 22 
 มิถุนายน 2561 21 17 
 กรกฎาคม 2561 20 2 
 สิงหาคม 2561 7 10 
 กันยายน 2561 25 28 

รวม 245 143 
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบในช่วงระหว่างในราชการและนอกเวลาราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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27 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ให้บริการผ่านสายด่วน หมายเลข 1131  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

แผนภูมิสรุปประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ให้บริการผ่านสายด่วน หมายเลข 1131  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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เดือน 
ไม่ได้

รับสาย 

ไม่มีผู้สนทนา,โทร
ผิด,ไม่พูด,วางสาย

,ก่อกวน 

สายด่วน True 
/สายด่วน Bug 

แจ้ง
เร่ืองราว
ร้องทุกข์ 

อ่ืนๆ รวม
ทั้งหมด 

 ตุลาคม 2560 - 14 16 1 2 33 
 พฤศจิกายน 2560 - 3 4 - 2 9 

 ธันวาคม 2560 - 10 15 1 6 32 
 มกราคม 2561 22 22 18 1 6 69 

 กุมภาพันธ์ 2561 14 11 7 1 5 38 
 มีนาคม 2561 11 8 7 - 2 28 
 เมษายน 2561 9 2 2 - - 13 

 พฤษภาคม 2561 6 2 11 1 1 21 
 มิถุนายน 2561 20 7 4 - 1 32 
 กรกฎาคม 2561 5 11 - - 2 18 
 สิงหาคม 2561 10 5 2 - - 17 

 กันยายน 2561 27 17 1 4 4 53 

รวม 124 112 87 9 31 363 



 

28 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้องทุกขท์างจดหมายถึงศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 

+ 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  จ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจ านวนมาก ในการจัดกิจกรรมและงานพิธีต่างๆ ของหมู่บ้าน
จ าเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจ านวนมากท าให้ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการระบบไฟฟ้าภายในหมูท่ี ่3 ต าบลโป่งแพร่ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริง
ในพ้ืนทีแ่ละด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ฝายน้ าล้นบริเวณแม่น้ าลาว หมู่ 4 ต.ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อาจเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและตลาดน้ าชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณแม่น้ าลาว หมู่ 4 ต.ดงมะดะ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดน้ าชุมชน เพ่ือเป็นการพัฒนาร่วมกันกับวัด
ร้องห้า 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ หมู่ 3 ต าบลโป่งแพร่ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

2. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณแม่น้ าลาว หมู่ 4 ต.ดงมะดะ  
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 



 

29 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
  ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการจัดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์และป้ายประชาสัมพันธ์ไปยังที่ว่าการอ าเภอ 
18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นทางเลือ กให้กับประชาชน 
ในการร้องทุกข ์โดยมีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง ต าบลแม่สรวย 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ าลาว ให้มีสภาพแข็งแรง รองรับการใช้งานใน
การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน 
โป่งปูเฟือง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ าลาว ให้มีสภาพ
แข็งแรง รองรับการใช้งานในการเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่างและกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  น้ าประปาของ หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีกลิ่นเหม็นสนิม ทั้งที่
มีทั้งที่พักน้ าและที่กรองน้ าแล้ว  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจและตรวจสอบโครงการน้ าประปาของ  
หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

1. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง ต าบลแม่สรวย  
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจัดท าโครงการน้ าประปาของ หมู่ที่ 2 ต าบลโป่งแพร่  
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  จ านวนครัวเรือนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอบใบชาตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ หมู่บ้านจ าเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า
จ านวนมากท าให้ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง และชุมชนบ้านแม่หม้อเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณชายแดน จึงท าให้มีปัญหา 
ยาเสพติดระบาดมากในกลุ่มเยาวชน 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการระบบไฟฟ้าบริเวณหมู่ที่ 7 ต าบลเทอดไทย 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และขอสนับสนุนงบประมาณในการบ าบัดและเสริมสร้างอาชีพให้แก่ 
ผู้ที่ติดยาเสพติดรวมไปถึงกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีดังกล่าว 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายในการดูแลจัดการ
ระบบไฟฟ้า และประสานไปยังส านักปลัดเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 
- บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้สัญจรได้โดยสะดวก 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมระหว่างบ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 9 - บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงใน
พ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  

4. ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 10  
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ในหมู่บ้านถ้ า หมู่ 4 ต าบลป่านตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
รวมทั้งมีวัยรุ่นขับรถเสียงดังรบกวนในช่วงกลางคืนและปัญหายาเสพติด 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น และขอสนับสนุนติดตั้งกล้อง 
CCTV เพ่ือความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังสถานีต ารวยภูธรอ าเภอแม่จัน เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนคันคลองชลประทานช ารุดเสียหายและเทศบาลต าบลป่าซางขาดงบประมาณในการ
ซ่อมแซม เส้นทางโรงโม่หิน – ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเส้นทางโรงโม่หิน - 
ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ห้องน้ าของที่ว่าการอ าเภอป่าแดดและอ าเภอเวียงป่าเป้า มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และช ารุด 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ าให้มีสภาพที่พร้อมต่อ
การใช้งาน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังที่ว่าการอ าเภอป่าแดดและอ าเภอเวียงป่าเป้า  เพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5. ขอติดกล้อง CCTV บริเวณบ้านถ้ า หมู่ 4 ต าบลป่านตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

6. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเส้นทางโรงโม่หิน - ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา  
ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 

7. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบห้องน้ าช ารุดภายในส านักที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด 
และอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
  ศูนย์ เครือข่ าย เ พ่ือแก้ ไขปัญหาและส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่ น  
เปิดให้บริการช่องทางออนไลน์ เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย มี 4 ช่องทาง คือ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th , 
E-mail : callcenter1131 @hotmail.com ,   www.facebook.com/ccc1131  และ  Line official : 
@uax3604t ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา 
  ช่องทางออนไลน์มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ รวม
ทั้งหมด จ านวน 12 เรื่อง โดยท าการรับเรื่องร้องทุกข์ภายใน 3 ชั่วโมง ดังนี้ 
 

ตารางข้อมูลเวลาการให้บริการช่องทางออนไลน์ รับเรื่องร้องทุกข์ภายใน 3 ชั่วโมง 
 

เรื่องร้องทุกข์ 
วันที่ 

ร้องทุกข์ 
เวลา 

ร้องทุกข์ 
วันที่ 

รับเรื่อง 
เวลาที่ 
รับเรื่อง 

จาก
ช่องทาง 

1. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข
สะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน 
ถนนหมายเลข 5023 
 

12 
กุมภาพันธ์ 

2561 

09.13 น. 12 
กุมภาพันธ์ 

2561 

09.26 น. Facebook 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนน
บริเวณแยกแหนมนันทวัน ต าบลริมกก 
อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

2 
กุมภาพันธ์ 

2561 

19.20 น. 2 
กุมภาพันธ์ 

2561 

19.38 น. Line 
official 

3. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย 
 

6 
กุมภาพันธ์ 

2561 

13.32 น. 6 
กุมภาพันธ์ 

2561 

13.36 น. Line 
official 

4. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือท าฝายกั้น
น้ า บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบลบ้านแซว  
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

9 
เมษายน 
2561 

08.50 น. 9 
เมษายน 
2561 

09.15 น. Line 
official 

5. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ เกี่ยวกับงานศิลปะ 
หัตถกรรมจากขวดน้ าพลาสติก 
 

6 
มิถุนายน 
2561 

14.51 น. 6 
มิถุนายน 
2561 

15.11 น. Line 
official 

6. ความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพาน
ช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนน
หมายเลข 5023 และด าเนินการตัดหญ้าที่
ขึ้นสูงทั้งสองข้างทาง 
 

11 
มิถุนายน 
2561 

12.36 น. 11
มิถุนายน 
2561 

14.12 น. Line 
official 

http://www.chiangraipao.go.th/
mailto:callcenter1131@hotmail.com
http://www.facebook.com/ccc1131
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7. ขอความอนุเคราะห์ฟื้นฟูโครงการ
ก่อสร้างอาคารอ านวยการคอนกรีตเสริม
เหล็กอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริม
เหล็ก สวนสาธาราณะบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย 
 

23 
มิถุนายน 
2561 

08.51 น. 23 
มิถุนายน 
2561 

10.35 น. Line 
official 

8. ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้น
ทแยงมุมห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุ บ้าน
ป่าแดง ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
 

10 
กรกฎาคม 
2561 

13.59 น. 10 
กรกฎาคม 
2561 

14.01 น. Line 
official 

9. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนช ารุด เส้นทางบ้านห้วยเครือบ้า  
อ าเภอพาน – บ้านร่องเปา อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย 
 

6 
กันยายน 
2561 

09.27 น. 6 
กันยายน 
2561 

11.24 น. Line 
official 

10. ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนน
เส้นทางบ้านผาลาด หมู่ 11 เชื่อมต่อกับ
บ้านห้วยเครือบ้า หมู่ 6 ต าบลสันมะเค็ด 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

14 
กันยายน 
2561 

08.47 น. 14 
กันยายน 
2561 

10.23 น. Line 
official 

 
รับเรื่องร้องทุกข์ภายใน 3 ชั่วโมง  จ านวน  10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
  มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สะพานส าหรับจักรยานช ารุด  เส้นทางถนนหมายเลข 5023 หลังสนามบินแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับ
จักรยาน ถนนหมายเลข 5023 หลังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้
บริการ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 

http://www.facebook.com/ccc1131


 

35 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Line official : @uax3604t 
  มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดบริเวณแยกแหนมนันทวัน ท าให้รถจักรยานยนต์ ตกหลุมล้มหลายรายในช่วงเวลา
กลางคืน 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ครอบครัวในหมู่ที่ 20 ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีผู้ป่วยติดเตียงและพิการ
ทางการเคลื่อนไหว ซึ่งมีมารดาเป็นผู้ดูแล แต่มารดาได้ล้มป่วยลง จึงท าให้ผู้ที่เป็นน้องสาวและพ่ีสาวของผู้ป่วย 
ไม่สามารถท างานได้ตามเดิม เนื่องจากต้องช่วยกันดูแลผู้ป่วยในครอบครัว 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามค าร้องขอหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณแยกแหนมนันทวัน ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 



 

36 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ฝายกั้นน้ าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีสภาพไม่
คงทนถาวร และน้ าที่ใช้อุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอแต่ความต้องการของคนในหมู่บ้าน 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจจัดท าฝายกั้นน้ าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบล
บ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้ยั่งยืนและถาวร เพ่ือใช้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอรับการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกี่ยวกับงานศิลปะ หัตถกรรม จากขวด
น้ าอัดลมให้กับประชาชนในหมู่บ้านแม่เปาและหมู่บ้านห้วยน้ าราก ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย  
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้  
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือท าฝายกั้นน้ า บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบลบ้านแซว  
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

4. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกี่ยวกับงานศิลปะ หัตถกรรม 
จากขวดน้ าพลาสติก 



 

37 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 สะพานช ารุด และมีหญ้าขึ้นสูงทั้งสอง
ข้างทาง ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับ
จักรยาน ถนนหมายเลข 5023 และด าเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงทั้งสองข้างทาง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ออก
ก าลังกายและประชาชนที่ใช้บริการ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และปรับปรุง
ซ่อมแซมเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
อาคารอ านวยการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย มีสภาพช ารุดใช้งานไม่ได้ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟ้ืนฟูอาคารอ านวยการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร
เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ของชุมชน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 
และด าเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงท้ังสองข้างทาง 

6. ขอความอนุเคราะห์ฟื้นฟูโครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร
เอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย 



 

38 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ภายในซอยบ้านป่าแดง ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีทั้งหอพักนักเรียนและ
บ้านของคนในชุมชนติดกับถนนแยกศูนย์ราชการ การจราจรจึงติดขัดเป็นจ านวนมากและไม่สามารถเดินทางไป
ท างานได้ ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้ามรถหยุด เพ่ือลด
อุบัติเหตุ 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางบ้านห้วยเครือบ้า อ าเภอพาน – บ้านร่องเปา อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนมีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวเพ่ือความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีเ่ป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุ บ้านป่าแดง  
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

8. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด เส้นทางบ้านห้วยเครือบ้า อ าเภอพาน  
– บ้านร่องเปา อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางบ้านผาลาด หมู่ 11 เชื่อมต่อกับบ้านห้วยเครือบ้า หมู่ 6 ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ถนนเป็นหลุมลึก ท าให้การสัญจรไป – มา ล าบากและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 
ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลสันมะเค็ด เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางบ้านผาลาด หมู่ 11 เชื่อมต่อกับบ้านห้วยเครือบ้า หมู่ 6 
ต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 



 

40 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุป เร่ืองราวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ตารางแสดงการด าเนินงานภายใน 15 วัน 

ที ่ เรื่องร้องทุกข์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสาธารณะประโยชน์และขุดลอกคลองตื้นเขิน  
ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
17 ตุลาคม 

2560 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
20 ตุลาคม  

2560 

3 วัน 

2 ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติไฟ
ไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ต.รอบเวียง  
อ.เมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
1 ธันวาคม 

2560 

เสร็จสิ้น ณ วันที่  
1 ธันวาคม  

2560 

1 วัน 

3 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการท างานของ
กองทุนหมู่บ้านประชารัฐ ม.19 ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
3 มกราคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
18 ธันวาคม 

2560 

15 วัน 

4 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณ 
ไฟจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 

2561 

8 วัน 

5 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณแยก
แหนมนันทวัน ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
2 กุมภาพันธ์ 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 

2561 

7 วัน 

6 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้ ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 

2561 

6 วัน 

7 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด 
เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 

2561 

2 วัน 

8 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณ 
บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
5 มีนาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 มีนาคม  

2561 

4 วัน 

9 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
งบประมาณในการจัดซื้อเปลนอนให้ผู้พิการ  
ต าบลโป่งพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
28 มีนาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
2 เมษายน  

2561 

5 วัน 

 

 

 

 

 



 

41 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที ่ เรื่องร้องทุกข์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

10 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือท าฝายกั้นน้ า  
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
9 เมษายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่  
20 เมษายน 

2561 

11 วัน 

11 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 แยก
บ้านป่าตึง ม.4 ต.สันทราย - บ้านผามวัว ม.5 ต.ป่า
อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
27 เมษายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
10 พฤษภาคม 

2561 

13 วัน 

12 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบการใช้ 
ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ หมู่ 3 ต.โป่งแพร่  
อ.แม่ลาว 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
16 พฤษภาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
22 พฤษภาคม 

2561 

7 วัน 

13 ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้าม
หยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุถนนบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก  
อ.เมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
22 พฤษภาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
25 พฤษภาคม 

2561 

3 วัน 

14 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณแม่น้ า
ลาว หมู่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
30 พฤษภาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
1 มิถุนายน  

2561 

2 วัน 

15 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนช ารุดเป็นหลุม
เป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรได้โดยสะดวก เชื่อม
ระหว่าง หมู่ 16 ต.บ้านดู่ – หมู่ 1 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
6 มิถุนายน  

2561 

6 วัน 

16 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ต าบลสันทราย  
อ าเภอเมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
4 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 มิถุนายน 

2561 

8 วัน 

17 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบ่อ
น้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
4 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
8 มิถุนายน  

2561 

4 วัน 

18 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ เกี่ยวกับงานศิลปะ หัตถกรรมจาก 
ขวดน้ าพลาสติก 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
8 มิถุนายน  

2561 

2 วัน 

19 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจัดท าโครงการ
น้ าประปาของ ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
8 มิถุนายน  

2561 

2 วัน 

20 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด 
เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 
และด าเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงทั้งสองข้างทาง 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
11 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
11 มิถุนายน 

2561 

1 วัน 

     



 

42 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ที ่

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

21 ขอความอนุเคราะห์ฟ้ืนฟูโครงการก่อสร้างอาคาร
อ านวยการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธาราณะบ้านโป่ง  
หมู่ที่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
23 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
27 มิถุนายน 

2561 

4 วัน 

22 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านให้
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
22 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 

2561 

6 วัน 

23 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 
ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
27 มิถุนายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 

2561 

2 วัน 

24 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่าง ม.9 - ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
3 กรกฎาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กรกฎาคม 

2561 

1 วัน 

25 ขอติดกล้อง CCTV บริเวณบ้านถ้ า หมู่ 4  
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 กรกฎาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กรกฎาคม 

2561 

2 วัน 

26 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ บ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 กรกฎาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
13 กรกฏาคม 

2561 

11 วัน 

27 ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุม 
ห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุ บ้านป่าแดง  
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
10 กรกฎาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
13 กรกฎาคม 

2561 

3 วัน 

28 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ิม
เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บรืโภคตลอดทั้งปี 
บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโปง่แพร่ อ าเภอแม่ลาว 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
23 กรฎาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
3 สิงหาคม  

2561 

11 วัน 

29 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางเรือนจ า
กลางจังหวัดเชียงรายถึงบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ  
ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
1 สิงหาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
14 สิงหาคม 

2561 

13 วัน 

30 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด
เส้นทางโรงโม่หิน - ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา  
ต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
3 สิงหาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 

2561 

12 วัน 

 

 

 

 



 

43 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ที ่

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

31 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง หมู่บ้านแม่สรวย หมู่ 5  
ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
20 สิงหาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
24 สิงหาคม 

2561 

4 วัน 

32 การรายงานผลขอความอนุเคราะห์ประสานงาน 
เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้การไม่ได้ 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 

2561 

1 วัน 

33 ขอความอนุเคราะห์ปรับรุงซ่อมแซมถนนช ารุด 
เส้นทางบ้านห้วยเครือบ้า อ.พาน - บ้านร่องเปา  
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 กันยายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 กันยายน 

2561 

6 วัน 

34 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสะพานข้ามล าน้ าแม่
จันช ารุดใช้งานไม่ได้ บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 
ซอย 1 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
14 กันยายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
19 กันยายน 

2561 

5 วัน 

35 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบห้องน้ าช ารุดภายใน
ส านักท่ีงานท าการปกครองอ าเภอป่าแดดและ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
28 กันยายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 ตุลาคม  

2561 

14 วัน 

36 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางบ้านผาลาด 
หมู่ 11 เชื่อมต่อกับบ้านห้วยเครือบ้า หมู่ 6 ต าบล
สันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
26 กันยายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
8 ตุลาคม  

2561 

12 วัน 

 
เร่ืองร้องทุกขท์ี่ด าเนินการทั้งหมดจ านวน 40 เร่ือง 

ด าเนินการภายใน  15 วัน   จ านวน 36 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน ตุลาคม 2560 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 1 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์และขุดลอกคลองตื้นเขิน  

ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 15 ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 



 

45 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน พฤศจกิายน 2560  

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 16 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน ธันวาคม 2560 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 1 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ต.รอบเวียง อ.เมือง

เชียงราย 

 
 
จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 17 ประจ าเดือนธันวาคม 2560  

 

 
 



 

47 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน มกราคม 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 1 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการท างานของกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ ม.19 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  

จ.เชียงราย 

 
จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี ๑๘ ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 

 
 



 

48 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจร 

 
 

- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณแยกแหนมนันทวัน ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ต าบลต้า อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 



 

49 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รับเร่ืองราวร้องทุกข์นอกสถานที่ 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖4) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์การบูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจ าปี พ.ศ.2561 



 

50 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี ๑9 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 

 
 

 

 



 

51 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน มีนาคม 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 3 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนบริเวณบ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต าบลห้วยชมพู อ าเภอเมืองเชียงราย 

 
 

- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความช่วยเหลืองบประมาณในการจัดซื้อเปลนอนให้ผู้ พิการ  
ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 20 ประจ าเดือนมีนาคม 2561  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน เมษายน 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 2 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือท าฝายกั้นน้ า บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 แยกบ้านป่าตึง ม.4 ต.สันทราย - บ้านผามวัว ม.5  

ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 

 



 

54 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 21 ประจ าเดือนเมษายน 2561 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน พฤษภาคม 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอ หมู่ 3 ต.โปร่งแพร่ อ.แม่ลาว 

 
- ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุ ถนนบ้านฝั่งหมิ่น ต าบล

ริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณแม่น้ าลาว หมู่ 4 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถสัญจรได้โดยสะดวก เชื่อมระหว่าง 

หมู่ 16 ต.บ้านดู่ – หมู่ 1 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 

 



 

56 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ที่ท าการปกครอง 18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย 

 

   

   
 

 
 



 

57 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 22 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน มิถุนายน 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 8 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ต าบลสันทราย อ าเภอ

เมืองเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกี่ยวกับงานศิลปะ หัตถกรรมจากขวดน้ า

พลาสติก 

.  
 
 
 



 

59 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจัดท าโครงการน าประปาของ ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขสะพานช ารุด เส้นทางถนนส าหรับจักรยาน ถนนหมายเลข 5023 

และด าเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นสูงทั้งสองข้างทาง 

 
- ขอความอนุเคราะห์ฟ้ืนฟูโครงการก่อสร้างอาคารอ านวยการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเอนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก สวนธาราณะบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

  
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและสร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 



 

60 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 
ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 
จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 23 ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 



 

61 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน กรกฎาคม 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 5 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง ม.9 - ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 
- ขอติดกล้อง CCTV บริเวณบ้านถ้ า หมู่ 4 ต าบลป่านตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านป่างิ้ว ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ท าเครื่องหมายเส้นทแยงมุมห้ามหยุดรถเพ่ือลดอุบัติเหตุ บ้านป่าแดง ต าบลริมกก 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 



 

62 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ขอความอนุเคราะห์ส ารวจขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ิมเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี 
บ้านเหมืองลึก หมู่ 6 ต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว 

 
จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 24 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

 

 

 

 



 

63 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน สิงหาคม 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงรายถึงบ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ ต าบล

ดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุดเส้นทางโรงโม่หิน - ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา ต.ป่าซาง 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง หมู่บ้านแม่สรวย หมู่ 5 ต าบล
จอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 
- การรายงานผลขอความอนุเคราะห์ประสานงานเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้การไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 25 ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน กันยายน 2561 

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง 
- ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด เส้นทางบ้านห้วยเครือบ้า อ.พาน - บ้านร่องเปา  

อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสะพานข้ามล าน้ าแม่จันช ารุดใช้งานไม่ได้ บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 

ซอย 1 ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

 
- ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบห้องน้ าช ารุดภายในส านักที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดดและอ าเภอ

เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 

 



 

67 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางบ้านผาลาด หมู่ 11 เชื่อมต่อกับบ้านห้วยเครือบ้า หมู่ 6 ต าบล
สันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 
 
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคคลที่สนใจ ในการ
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

- ณ หอประชุม ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจ าเดือน กันยายน 2561  
ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2561 

 
- ณ หอประชุม ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจ าเดือน กันยายน 2561  

ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 

 
- ณ หอประชุม ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจ าเดือน กันยายน 2561  

ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2561 

 



 

68 รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดหมายข่าวกองแผนและงบประมาณ ปีที่ 3 ฉบับท่ี 26 ประจ าเดือนกันยายน 2561 

 

 

 


