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ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 
และมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาท้องถิ่นให้มี  
ความเจริญ จากความส าคัญและเป็นมาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมต่างๆ  
ของศูนย์เครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่องประสานงานระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดเชียงราย ภาคประชาชน และภาคองค์กรเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
อันก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center วัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายตลอดจน  
การด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นที่พ่ึง เป็นทางเลือกของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
และเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทันต่อเหตุการณ์  

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงราย ได้จัดท ารายงานนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดในรอบ (เดือนตุลาคม 2561 - 
เดือนกันยายน 2562) ปีงบประมาณ 2562 และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการปฏิบัติงานของศูนย์เครือข่ายฯ 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 
 

ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  



 
สำรบัญ 

เร่ือง            หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน า                       1 
ส่วนที่ 2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์                 ๗ 
ส่วนที่ 3 ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์           10 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล               ๔๗ 
ส่วนที่ ๕ แผนภูมิ/กราฟข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ            ๕๔ 
ภำคผนวก 

- รูปภาพประกอบการออกพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ของศูนย์เครือข่ายฯ      ๑๒๘ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- รูปภาพประกอบการอบรมโครงการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ๑๔๓ 
  ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

   - รูปภาพประกอบร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๑๕๒ 
    กรณีศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

    
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  1 วันที่ 16 ต.ค. 2561 
  เวลา 10:01 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 
 ชื่อ - สกุล นายปัญญา  กองมา อายุ 57 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต าบล ป่าตึง อ าเภอ แม่จัน 
 รหัสไปรษณีย์ 57110 เบอร์โทรศัพท์ 08 2863 9250 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 สะพานบ้านแม่เฟ่ืองเป็นสะพานเก่า และต่้าช่วงหน้าฝนมีน ้าป่าไหลหลากและกิ่งไม้ไหลมาทับทมอาจจะท้าให้ 
 สะพานช้ารุดเสียหายได้ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท้าการปรับปรุ่งสะพาน หรือสร้างใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิม 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 16 ต.ค. 2561     เวลา 09:21 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง อบจ.เชียงราย และอบต.ป่าตึง เพื่อด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 16:04 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

    
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  2 วันที่ 31 ต.ค. 2561 
  เวลา 15:09 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 
 ชื่อ - สกุล นายบุญนาค  จอมธรรม อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 6 ต าบล เวียงกาหลง อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57220 เบอร์โทรศัพท์ 09 1034 1205 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ขอร่วมออกบูธ และจัดนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือขอร่วมออกบูธ และจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม 
 ที่มีชีวิตในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสนบัสนุนงบประมาณ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 7 พ.ย. 2561       เวลา 11:12 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานงานกับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 14:35 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

     
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  3 วันที่ 2 พ.ย. 2561 
  เวลา 09:14 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 
 ชื่อ - สกุล นายบัณฑิต  วงศ์นวล อายุ 72 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 1 ต าบล เทอดไทย อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง 
 รหัสไปรษณีย์ 57240 เบอร์โทรศัพท์ 08 4222 2561 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 หมู่บ้านประสบปัญหาน ้าปะปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ปนเปื้นสานพิษ และน ้าบาดาลมีกลิ่น 
 เหม็นเป็นสีสนิม 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องดูและระบบการผลิตน ้าประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพสามารถใช้อุปโภค 
 บริโภคได้ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 9 พ.ย. 2561       เวลา 10:49 น. 
 
 การแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่อข่ายฯ ประสานกับองค์การบริหารส่วนต้าบลเทอดไทย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นี่ดังกล่าว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 15:15 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

    
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  4 วันที่ 6 พ.ย. 2561 
  เวลา 10:53 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางสอน  ไชยวุฒิ อายุ 54 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 11 ต าบล ป่าก่อด้า อ าเภอ แม่ลาว 
 รหัสไปรษณีย์ 57250 เบอร์โทรศัพท์ 09 5387 1772 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ต้นไม้หน้าอ้าเภอโน้มมาหาถนนท้าให้รถเกี่ยวข้าวไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้ทางอ้าเภอตอนกิ่งไม้ที่โน้มออกมาทิ งเพ่ือการสัญจรที่สะดวกของประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 183.88.16.106 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 6 พ.ย. 2561       เวลา 09:15 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายแก้ไขปัญหาฯ ประสานเรื่องราวร้องทุกข์ไปยัง ที่ว่าการปกครองอ้าเภอแม่ลาว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นายณัฐพงค์ ไชยชมภู 
 วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 15:24 น. 
  



 

 

60 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  5 วันที่ 6 พ.ย. 2561 
  เวลา 11:38 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ระเบียบ/กฏหมาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล ไม่ประสงค์ออกนาม อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6 ต าบล ปอ อ าเภอ เวียงแก่น 
 รหัสไปรษณีย์ - เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ชาวบ้านผาแล ม.6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น ได้รับความเดือดร้อน จากการกระท้าที่ไม่สมควรของผู้ใหญ่บ้าน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้ตรวจสอบการท้างานของผู้ใหญ่บ้านผาแล 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 183.88.178.60 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 9 พ.ย. 2561       เวลา 09:31 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายแก้ไขปัญหาฯ ประสานไปยัง ที่ว่าการปกครองอ้าเภอเวียงแก่น เพื่อด้าเนินการต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นายณัฐพงค์ ไชยชมภู 
 วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 10:18 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

   
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  6 วันที่  9 พ.ย. 2561 
  เวลา 09:03 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล ศรีนวล ปัญญาบุญ อายุ 77 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ต าบล ดอยฮาง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 09 3316 9915 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไม่มีที่อยูอาศัย เจ็บป่วยไม่มีผู้ดูแล 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  12 พ.ย. 2561    เวลา 11:23 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายแก้ไขปัญหาฯ ติดต่อประสานงานไปยัง ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 อบจ.เชียงราย ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 10:47 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  7 วันที่ 23 พ.ย. 2561 
  เวลา 15:22 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายหวัน  พิลันค้า อายุ 83 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ต าบล ต้า อ าเภอ ขุนตาล 
 รหัสไปรษณีย์ 57340 เบอร์โทรศัพท์ 09 3307 4549 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ผู้สูงอายุไม่มีรายได้ แต่ได้รับเบี ยผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้รับสิทธิในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หลังจาก  
 พ.ศ.2559 กลับไม่ได้รับสิทธิในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเบี ยผู้สูงอายุที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือการจัดท้าบัตร 
 สวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือการด้ารงชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ น 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 28 พ.ย. 2561     เวลา 10:22 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานเรื่องดังกลว่าวไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลต้า เพื่อส้ารวจข้อเท็จจริงใน 
 พื นที่และด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 12:58 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  8 วันที่ 7 ธ.ค. 2561 
 เวลา 09:42 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายประสงค์  เชื อเจ็ดตน อายุ 49 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 11 ต าบล ป่าสัก อ าเภอ เชียงแสน 
 รหัสไปรษณีย์ 57150 เบอร์โทรศัพท์ 09 3034 4168 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนนเส้นทางระหว่างบ้านแม่ค้าใต้ ต.ป่าสัก ถึง บ้านหนองปลาสะเด็ดเป็นถนนต่างระดับซึ่งเป็นอันตรายต่อ 
 การสัญจรบนทางถนน ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส้ารวจถนนเส้นดังกล่าวเพ่ือซ่อมแซ่ม 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 11 ธ.ค. 2561     เวลา 14:02 น. 
 
 การแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานส้านักการช่าง เพื่อส้ารวจข้อเท็จจริงและด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 15:12 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  9 วันที่ 7 ธ.ค. 2561 
 เวลา 11:51 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายประสงค์  สมใจ อายุ 58 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ต าบล ป่าสัก อ าเภอ เชียงแสน 
 รหัสไปรษณีย์ 57150 เบอร์โทรศัพท์   - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ช่องทางข้ามส้าหรับคนเดินถนนและสายสื่อสารหย่อนยาน ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องสร้างช่องทางข้ามส้าหรับคนเดินถนนและแก้ไขสายสื่อสารหย่อนยาน  
 เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 11 ธ.ค. 2561     เวลา 12:48 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสักและส้านักงานคณะกรรมการกิจการ 
 กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 เชียงราย 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 09:11 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  10 วันที่ 7 ธ.ค. 2561 
  เวลา 13:43 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสว่าง  บุญมาศักดิ์ อายุ 58 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 12 ต าบล ป่าสัก อ าเภอ เชียงแสน 
 รหัสไปรษณีย์ 57150 เบอร์โทรศัพท์ 08 1950 0283 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเส้นทางบ้านป่าสักน้อย อ.เชียงแสนเชื่อมต่อบ้่านแม่ค้าน ้าลัด อ.แม่จัน  ถนนช้ารุดเป็นหลุมและคับแคบ 
 เป็นระยะทาง 4 ก.ม.และแสงสว่างไม่เพียงพอ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงถนนให้มีสภาพคงทนและแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 11 ธ.ค. 2561     เวลา 15:43 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต้าบลแม่ค้า เพ่ือส้ารวจข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าวและด้าเนินการตาม 
 อ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 16:06 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  11 วันที่ 13 ธ.ค. 2561 
 เวลา 13:54 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 
 ชื่อ - สกุล น.ส.แสงระวี  สมรัก อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 7 ต าบล เวียง อ าเภอ เชียงแสน 
 รหัสไปรษณีย์ 57150 เบอร์โทรศัพท์ 08 7188 2903 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 เพ่ือนบ้านท้ากิจการรถยนต์เร่ขายอาารทะเล แต่ไม่มีการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียจากอาหารทะเลที่ดี จึงส่ง 
 กลิ่นเหม็นรบกวนบ้านที่อยู่ข้างเคียง 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 19 ธ.ค. 2561     เวลา 15:22 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ  ประสานไปยัง เทศบาลต้าบลเวียงเชียงแสน เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนตามข้อร้องเรียนตาม 
 อ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 16:07 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  12 วันที่  13 ธ.ค. 2561 
 เวลา 09:03 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล ผู้ไม่ประสงค์ออกนาน อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ 
 อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ต าบล เวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ 06 1305 6778 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจับฉลากร้านค้างานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 โดยร้านค้าท่ีสมัคร 
 เข้าร่วมมี 10 ร้านค้า แต่ฉลากมีให้จับจ้านวน 8 ใบ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการความยุติธรรมในการจับฉลากร้านค้างานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นายณัฐพงค์ ไชยชมภู วันที่รับปัญหา  17 ธ.ค. 2561    เวลา 10:53 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานไปยังส้านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย ท้าการตรวจสอบข้อเท็จ 
 จริงตามข้อร้องเรียน และได้รับการประสนาการตอบกลับพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางโทรศัพท์แล้ว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นายณัฐพงค์ ไชยชมภู 
 วันที่  19 ธ.ค. 2561 เวลา 12:21 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  13 วันที่ 14 ธ.ค. 2561 
 เวลา 12:04 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ เรื่องอ่ืนๆ  ประสานหน่วยงานองค์กรปกครองในพื นที่จังหวัดเชียงราย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางสาวณัฐพัสวี จ้าปาพันธ์ อายุ 23 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 1115/2 หมู่ที่ - ต าบล เวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 5713 9955 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ทางสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอให้อบจ.เชียงราย ต้องการให้ประสาน อปท. ในพื นที่จังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้ประสาน อปท. ในพื นที่จังหวัดเชียงราย ประสานงานเพื่อให้ อปท.ส่งแบบตอบรับ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  
 เรื่อง "การเร่งรัดการน้ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ" ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  จ้านวน 77 ท้องที่ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา น.ส.พัชริการ์ มีอาหาร วันที่รับปัญหา 14 ธ.ค. 2561     เวลา 12:34 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง อปท. 77 แห่ง เพื่อจัดส่งหนังสือทาง E-mail และ E-office 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน น.ส.พัชริการ์ มีอาหาร 
 วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 16:19 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

ภาพประกอบ 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                     
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  14 วันที่ 21 ธ.ค. 2561 
 เวลา 16:13 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายจรัญ  ปันทะทา อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 9 ต าบล สันทราย อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57110 เบอร์โทรศัพท์ 08 7578 4058 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อม บ้านนาล้อม ต.สันทราย - บ้านธรรมจาริก ต.แม่จัน ประสบปัญหาเจ้าของพื นที่ 
 ไม่ได้อยู่ในพื นที่ดังกล่าวจึงต้องการใหข้ออนุญาตเจ้าของพื นที่ก่อน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ามายัง อบจ.เชียงราย ช่วยจัดหาเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าด้าเนินงานโครงการด้ากล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 25 ธ.ค. 2561     เวลา 09:36 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต้าบลสันทราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าวและด้าเนิน 
 การตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 10:41 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  15 วันที่ 17 ม.ค. 2562 
 เวลา 11:23 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายปรีชา อาวุธ อายุ 59 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 5 ต าบล บุญเรือง อ าเภอ เชียงของ 
 รหัสไปรษณีย์ 57140 เบอร์โทรศัพท์ 09 3294 9052 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 จุดกลับรถบริเวณหน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลบุญเรือง มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่จ้ากัดเนื่องจากพื นที่เป็นเนิน  
 ไม่สามารถมองเห็นรถฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการย้ายจุดกลับรถโดยย้ายจากจุดเดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่าง 
 จากส้านักงานเทศบาลต้าบลบุญเรืองประมาณ 200 ม. เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชน 
 ในพื นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้จุดกลับรถดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นายณัฐพงค์ ไชยชมภู วันที่รับปัญหา 24 ม.ค. 2562     เวลา 09:48 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลบุญเรือง เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าว 
 และด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 10:41 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
ภาพประกอบ 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  16 วันที่  30 ม.ค. 2562 
 เวลา 10:20 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายณัฐวุฒิ บัวชุม อายุ 50 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ต าบล แม่จัน อ าเภอ แม่จัน 
 รหัสไปรษณีย์ 57110 เบอร์โทรศัพท์ 08 1671 6250 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไม่ได้รับความสะดวกจากการมาติดต่อราชการ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการประชาชนในช่วงเวลาราชการ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ให้มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการประชาชนในช่วงเวลาราชการ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นายณัฐพงค์ ไชยชมภู วันที่รับปัญหา  31 ม.ค. 2562    เวลา 09:48 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เชียงราย ได้ประสานไปยังที่ว่าการอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  8 ก.พ. 2562 เวลา 12:43 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  17 วันที่  30 ม.ค. 2562 
 เวลา 10:12 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางอุสา ชัยแก้ว อายุ 47 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 7 ต าบล โยนก อ าเภอ เชียงแสน 
 รหัสไปรษณีย์ 57150 เบอร์โทรศัพท์ 06 4287 8748 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 แม่น ้าลัวเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ มีวัชพืชเกิดขึ นในแม่น ้าจ้านวนมากกีดขวางการไหลของแม่น ้า การสัญจรไปมา 
 ทางน ้าไม่ได้รับความสะดวก หากปล่อยทิ งไว้อาจส่งผลกระทบท้าให้แม่น ้าตื นเขินและปัญหาน ้าท่วมพื นที่การเกษตร 
 ตามมาในอนาคต 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส้ารวจ และจัดสรรงบประมาณในการก้าจัดวัชพืชดังกล่าว 
 
 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นายณัฐพงค์ ไชยชมภู วันที่รับปัญหา  4 ก.พ. 2562      เวลา 09:29 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต้าบลโยนก เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าว และด้าเนินการ 
 ตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 09:16 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  18 วันที่ 13 ก.พ. 2562 
 เวลา 11:59 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายปรีชา  ยอดฝั้น อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ต าบล ม่วงยาย อ าเภอ เวียงแก่น 
 รหัสไปรษณีย์ 57310 เบอร์โทรศัพท์ 09 7953 9909 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านยายใต้ - บ้านหลู้ ช้ารุดมาก ไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้สามารถใช้การได้สะดวกและปลอดภัยต่อ 
 ผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 13 ก.พ. 2562     เวลา 09:12 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้าการตรวจสอบพื นท่ีดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 12:00 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  19 วันที่ 26 ก.พ. 2562 
 เวลา 09:11 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล คณะกรรมการหมู่บ้าน อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ 
 อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7 ต าบล ป่าอ้อดอนชัย อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 มีความประสงค์ท่ีจะก้าจัดผักตบชวาในหนองน ้าสาธารณะหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ท้าระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้มีน ้า 
 สะอาดและเพียงพอต่อการน้าไปอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์  อบจ.เชียงราย ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่มา 
 ด้าเนินการ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 9 เม.ย. 2562      เวลา 10:41 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการจัดการปัญหาดังกล่าว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 12:12 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  20 วันที่ 27 ก.พ. 2562 
 เวลา 12:20 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางจงจิต  แซ่ฮุย อายุ 50 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 16 ต าบล บ้านดู่ อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 571000 เบอร์โทรศัพท์ 08 5031 8638 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน ้าขังเวลาฝนตกไม่สามารถสัญจรได้ ได้รับความล้าบากในหารเดินทาง 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอให้ปรับปรุงให้มีผิวถนนที่ช้ารุดไม่หลุมเป็นบ่อมีน ้าขัง 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 5 มี.ค. 2562       เวลา 10:40 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานไปยัง ส้านักการช่าง เพื่อส้ารวจข้อเท็จจริง เพ่ือด้าเนินการต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 14:47 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  21 วันที่ 19 มี.ค. 2562 
 เวลา 09:35 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายธนภัทร  กันเข่ียสกุล อายุ 48 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 1 ต าบล เม็งราย อ าเภอ พญาเม็งราย 
 รหัสไปรษณีย์ 57290 เบอร์โทรศัพท์ 08 2037 2313 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ในบริเวณทางเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลเม็งรายและบริเวณปากทางข้างวัดสันหนองบัวทิศตะวันตก 
 มีรถยนต์จอดบังเส้นทางท้าให้รถเข้า - ออก ล้าบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ท้าเครื่องหมายเส้นทแยงมุม ห้ามหยุดรถและเครื่องหมายจราจร ขาว - แดง จ้าแนกได้ดังนี  
 1. ทางเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต้าบลเม็งราย 
 2. บริเวณปากทางข้างวัดสันหนองบัวทิศตะวันตก 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 22 มี.ค. 2562     เวลา 14:16 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 
 วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 15:38 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  22 วันที่ 19 มี.ค. 2562 
 เวลา 13:55 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล น.ส.ศศิธร  สมบูรณ์ อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ต าบล โป่งแพร่ อ าเภอ แม่ลาว 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 1677 4577 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนสาย เด่นห้า - ดงมะดะ ช่วงรอยต่อ บริเวณอ่างเก็บน ้าหนองช้างคต ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ เสี่ยงต่อ 
 การเกิดอุบัติเหตุและเหตุอาชญากรรต่าง ๆ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง 
 ดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 22 มี.ค. 2562     เวลา 10:18 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 เบื องต้นทางศูนย์เครือข่ายฯ ได้ปนะสานไปยังส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 7 เม.ย. 2562 เวลา 14:15 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  23 วันที่ 19 มี.ค. 2562 
 เวลา 14:37 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายเกษม จอมใจ อายุ 61 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 695 หมู่ที่ 2 ต าบล ริมกก อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57100 เบอร์โทรศัพท์       - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์  
 ห้องน ้าในสนามห้องประชุมคชสาร ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้มาใช้บริการลานออกก้าลังกาย และโรงอาหาร 
 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ อบจ.เชียงราย ส้ารวจติดตั งท่อระบายอากาศในห้องน ้า เพื่อลดมลพิษทางกลิ่นและบรรเทา 
 ความเดือดร้อนแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 27 มี.ค. 2562     เวลา 10:07 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ท้าบันทึกข้อความ ไปยังส้านักการศึกษาฯ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในพื นที่ 
 ดังกล่าวตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:18 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  24 วันที่ 9 เม.ย. 2562 
 เวลา 13:15 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล ไม่ประสงค์ออกนาม อายุ - ปี เชื้อชาติ - สัญชาติ - 
 อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ต าบล โป่งงาม อ าเภอ แม่สาย 
 รหัสไปรษณีย์ - เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ร้านกาแฟผาฮี  คั่วบดกาแฟในเวลากลางคืนมีกลิ่นเหม็น หายใจไม่ออก ท้าให้นอนไม่หลับ ชาวบ้านเดือดร้อน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านดงม่วงค้า ต้าบลโป่งงาม 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 17 เม.ย. 2562    เวลา 10:58 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ นายอ้าเภอแม่สาย และนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งงาม ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าวตามอ้านาจหน้าที่ 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 15:57 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  25 วันที่ 11 เม.ย. 2562 
 เวลา 11:06 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายบุญเรือง  ธะนะตุ้ย อายุ 64 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ต าบล เม็งราย อ าเภอ พญาเม็งราย 
 รหัสไปรษณีย์ 57290 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเชื่อมระหว่าง บ้านป่าสัก ต้าบลเม็งราย - บ้านห้วยก้าง ต้าบลไม้ยา - บ้านสันหลวง ต้าบลแม่เปา ยังไม่ได้รับ 
 การส้ารวจ และแก้ไข เพ่ือก่อสร้างถนนเป็นเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนหินคลุกอัดบล ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร  
 เพ่ือเป็นเส้นทางคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 22 เม.ย. 2562     เวลา 08:46 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง อปท.ในท้องที่ เพ่ือด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 14:20 น. 
 
  



 

 

83 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  26 วันที่ 10 พ.ค. 2562 
 เวลา 14:24 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายวิษณุ กันทะสาร อายุ 48 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ต าบล แม่เปา อ าเภอ พญาเม็งราย 
 รหัสไปรษณีย์ 57290 เบอร์โทรศัพท์ 08 0127 7179 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 สายเคเบิ ลล ้าเข้ามาในเขตถนน ซอยเข้าโรงพยาบาลพญาเม็งรายตรงบ้าน นางวงเดือน ขุนเหล็ก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไข ให้จัดระเบียบสายเคเบิ ลให้อยู่ในความปลอดภัย 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 13 พ.ค. 2562     เวลา 16:54 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 11:39 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  27 วันที่ 10 พ.ค. 2562 
 เวลา 15:17 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล น.ส.หทัยทิพย์  วงค์ค้าปา อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ต าบล ไม้ยา อ าเภอ พญาเม็งราย 
 รหัสไปรษณีย์ 57290 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 มีการเผาขยะในพื นที่ส่วนบุคคลในเวลา 05.00น. - 06.00น. เป็นประจ้าทุกวัน ท้าให้หายใจไม่สะดวกส่งผล 
 กระทบต่อสุขภาพ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้แจ้งเจ้าของพื นที่เลิกเผาขยะในช่วงเวลาดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 14 พ.ค. 2562     เวลา 10:49 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลต้าบลไม้ยา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งเจ้าของ 
 พื นที่ดังกล่าว 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 12:58 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  28 วันที่ 22 พ.ค. 2562 
 เวลา 10:49 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายจิรวัฒน์  เจ็นป่า อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 10 ต าบล แม่เปา อ าเภอ พญาเม็งราย 
 รหัสไปรษณีย์ 57290 เบอร์โทรศัพท์ 08 7176 8155 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเพ่ือการเกษตรสายบวกบัวแดง ซึ่งเกษตรกรใช้ร่วมกัน  5 หมู่บ้าน ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร ช่วงหน้าฝน 
 มีน ้าป่าไหลหลากท้าให้กัดเซาะผิดถนน ท้าให้เป็นร่องน ้า และหลุมโคลน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องท้าการปรับปรุงซ่อมแซมและท้าท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้า 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 31 พ.ค. 2562     เวลา 14:01 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครื่อข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เปา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่   5 มิ.ย. 2562 เวลา 08:51 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  29 วันที่  24 พ.ค. 2562 
 เวลา 13:44 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายคชพล  ค้าแก้ว อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 6 ต าบล จอมหมอกแก้ว อ าเภอ แม่ลาว 
 รหัสไปรษณีย์ 57250 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ราษฏรบ้านทุ่งโฮ้ง จ้านวน 25 ราย ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากรัฐบาล 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สถานะค าร้องทุกข์   ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  31 พ.ค. 2562    เวลา 10:11 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯได้โทรประสานไปยัง ส้านักงานจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  18 ก.ค. 2562 เวลา 08:22 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  30 วันที่  28 พ.ค. 2562 
 เวลา 09:05 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล น.ส.ชวาลา  เทพเสน อายุ 53 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 274 หมู่ที่ 1 ต าบล รอบเวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 09 2187 4269 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ทางระบายน ้าเสียของอาคารพาณิชย์ถูกก่อสร้างรั่วปิดกันทางระบายน ้าเสียท้าให้น ้าเสียไม่สามารถระบายออกได้ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  4 มิ.ย. 2562      เวลา 16:51 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานและส่งเรื่องไปยังศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดเชียงราย 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  14 มิ.ย. 2562 เวลา 14:22 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  31 วันที่  28 พ.ค. 2562 
 เวลา 15:46 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล น.ส.เพ็ญศรี ชมพูสม อายุ 58 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 12 ต าบล ทรายขาว อ าเภอ พาน 
 รหัสไปรษณีย์ 57120 เบอร์โทรศัพท์ 09 2957 9886 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 การก่อสร้างสะพานเรียบริมน ้าหนองผา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เสนอต่อ อปท.ในพื นที่แล้วไม่สามารถ 
 ด้าเนินการได้เนื่องขาดบุคลากรทางด้านวิศวกรออกแบบ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส้ารวจและงบประมาณในการด้าเนินการออกแบบ 
 และก่อสร้างสะพานเรียบริมน ้าหนองผา 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  5 มิ.ย. 2562      เวลา 08:14 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ส่งส้าเนาการร้องทุกข์ไปยัง อบต.ทรายขาว เพื่อส้ารวจข้องเท็จจริงและด้าเนินการตามอ้านาจ 
 หน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  21 มิ.ย. 2562 เวลา 11:52 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  32 วันที่  5 มิ.ย. 2562 
 เวลา 08:57 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายจ้าลอง  ปัญญาหลง อายุ 55 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 12 ต าบล สันมะเค็ด อ าเภอ พาน 
 รหัสไปรษณีย์ 57120 เบอร์โทรศัพท์ 08 4702 4635 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านได้ 
 เสนอโครงการไปยัง ทต.สันมะเค็ดแต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ความเดือนร้อนของประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  7 มิ.ย. 2562      เวลา 10:14 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานและส่งส้าเนาร้องทุกข์ไปยัง เทศบาลต้าบลสันมะเค็ด เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
 ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  23 ก.ค. 2562 เวลา 15:00 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  33 วันที่  5 มิ.ย. 2562 
 เวลา 10:31 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ เรื่องอ่ืนๆ  สายสื่อสารโทรคมนาคม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายธีรพล  บุญยืน อายุ 62 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 642 หมู่ที่ 1 ต าบล เมืองพาน อ าเภอ พาน 
 รหัสไปรษณีย์ 57120 เบอร์โทรศัพท์ 08 9265 1465 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 สายสื่อสารโทรคมนาคม ย่อนยานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทาง 
 ดังกล่าว 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการแก้ไขจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความสะดวก 
 และความปลอดภัย 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  7 มิ.ย. 2562      เวลา 09:37 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้าเภอพาน เพ่ือตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไข  
 เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  25 มิ.ย. 2562 เวลา 08:57 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  34 วันที่  7 มิ.ย. 2562 
 เวลา 08:53 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ภัยพิบัต ิ

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสงกรานต์  ธรรมวงศ์ อายุ 44 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 265 หมู่ที่ 1 ต าบล เกาะช้าง อ าเภอ แม่สาย 
 รหัสไปรษณีย์ 57130 เบอร์โทรศัพท์ 06 3226 9054 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 1. มีหนอนระบาดในส่วนข้าวโพดที่ปลูกไว้ในพื นที่ต้าบลเกาะช้างเป็นเวลาหลายเดือน ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา 
 ให้ความช่วยเหลือ 
 2. แม่น ้ารวกกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวเป็นพื นที่จ้านวนมาก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยด้าเนินการ แก้ไข 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  11 มิ.ย. 2562    เวลา 10:37 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะช้าง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  4 ก.ค. 2562 เวลา 13:59 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  35 วันที่  7 มิ.ย. 2562 

 เวลา 10:59 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายผัด  กันทะใจ อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต าบล เกาะช้าง อ าเภอ แม่สาย 
 รหัสไปรษณีย์ 57130 เบอร์โทรศัพท์ 08 6758 1596 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 แหล่งน ้าไม่ได้รับการพัฒนาปล่อยให้รกร้างตื นเขิน และฝายน ้าแม่สายแห้งแล้ง ชาวนาขาดน ้าในการท้าเกษตร 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท้าการแก้ไข 
 ช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  13 มิ.ย. 2562    เวลา 08:43 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะช้าง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  4 ก.ค. 2562 เวลา 11:00 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  36 วันที่  7 มิ.ย. 2562 
 เวลา 11:28 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายอนันต์  กตัญญู อายุ 53 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 14 ต าบล โรงช้าง อ าเภอ ป่าแดด 
 รหัสไปรษณีย์ 57190 เบอร์โทรศัพท์ 08 5029 4986 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเส้นทางระหว่างต้าบลป่าแงะ - ต้าบลโรงช้าง ช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพื นที่ได้รับความเดือดร้อน 
 ในการสัญจรไปมา 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงอยากให้ท้าการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  13 มิ.ย. 2562    เวลา 09:52 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ้านาจ
หน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:29 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

          

 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  37 วันที่  12 มิ.ย. 2562 
 เวลา 08:08 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสถิตย์  พงศ์กาสอ อายุ 34 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ต าบล โป่งผา อ าเภอ แม่สาย 
 รหัสไปรษณีย์ 57130 เบอร์โทรศัพท์ 09 4354 9989 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 น ้าประปาหมู่บ้านมีการผลิตไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในหมู่บ้าน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมอีก 1 บอ่ เพื่อให้เพียงพอ 
 ต่อการอุปโภค 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  14 มิ.ย. 2562    เวลา 11:08 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จ 
 จริงในพื นที่ดังกล่าวตามอ้านาจหน้าที่ 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  23 มิ.ย. 2562 เวลา 11:09 น. 
 
  



 

 

95 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  38 วันที่  12 มิ.ย. 2562 
 เวลา 14:21 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายธนุพล  วงศ์วิชัย อายุ 39 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 178/1 หมู่ที่ 3 ต าบล โป่งผา อ าเภอ แม่สาย 
 รหัสไปรษณีย์ 57130 เบอร์โทรศัพท์ 09 0885 8494 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านป่าแฝ มีไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการก่อเหตุ 
 อาชญากรรมต่างๆ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  14 มิ.ย. 2562    เวลา 08:21 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบข้อเท็จริงตาม 
 อ้านาจหน้าที่  เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:28 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  39 วันที่  18 มิ.ย. 2562 
 เวลา 09:42 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสุขุม  จันต๊ะนาเขต อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 7 ต าบล ปล้อง อ าเภอ เทิง 
 รหัสไปรษณีย์ 57230 เบอร์โทรศัพท์ 08 1568 9133 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนทางการเกษตรแคบเส้นทางระหว่าง ต้าบลงิ ว - ต้าบลหนองแรด เส้นทางดังกล่างเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ นหลายครั ง 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการการขยายถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  19 มิ.ย. 2562    เวลา 11:42 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง เทศบาลต้าบลป่างิ ว ตรวจสอบข้องเท็จริง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  19 ก.ค. 2562 เวลา 08:56 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  40 วันที่  19 มิ.ย. 2562 
 เวลา 16:49 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สุขภาพ/กีฬา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายอาทิตย์ เดชอุดม อายุ 41 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ต าบล บัวสล ี อ าเภอ แม่ลาว  
 รหัสไปรษณีย์ 57250 เบอร์โทรศัพท์ 08 3058 6884 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ต้องการให้มีสนามกีฬาในหมู่บ้าน เพ่ือให้เยาวชนได้มีพื นที่ในการออกก้าลังกาย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  20 มิ.ย. 2562    เวลา 08:29 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวสลี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด้าเนินการตาม 
 อ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  16 ส.ค. 2562 เวลา 11:57 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  41 วันที่  19 มิ.ย. 2562 
 เวลา 13:44 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ อุบัติเหตุ/การจราจร 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายประชา  หนิ วปัน อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ต าบล โป่งแพร่ อ าเภอ แม่ลาว 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 0995 1038 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 บริเวณ 3 แยก ทางเข้าวัดดอยชมภู เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุและมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
 บ่อยครั ง 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ติดตั งไฟสัญญาณจราจรชะลอความเร็ว บริเวณ 3 แยก ทางเข้าวัดดอยชมภู 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  20 มิ.ย. 2562    เวลา 09:44 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแพร่ และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 3 เพ่ือตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าว ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  1 ก.ค. 2562 เวลา 13:53 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
  เลขที่ค าขอ  42 วันที่  24 มิ.ย. 2562 
 เวลา 10:59 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายบุญยงค์  พิทักษ์ยอด อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ต าบล ป่าแดด อ าเภอ ป่าแดด 
 รหัสไปรษณีย ์   57190 เบอร์โทรศัพท์      -   จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการให้การปรับปรุงซ่อมแซมหรือลาดยางถนน  

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างถนนลาดยาง เส้นทางเชื่อมระว่าง บ้านแม่พุง ม.2 -บ้านสันเจริญ 
 ม.3 ต.ป่าแดด อ้าเภอป่าแดด 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  26 มิ.ย. 2562    เวลา 13:09 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง เทศบาลต้าบลป่าแดด  เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
 ประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  5 ก.ค. 2562 เวลา 16:08 น 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

          
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  43 วันที่  24 มิ.ย. 2562 
 เวลา 10:13 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ภัยพิบัต ิ

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 
 ชื่อ - สกุล นายปรีชา  ยอดฝั้น อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ต าบล ม่วงยาย อ าเภอ เวียงแก่น 
 รหัสไปรษณีย์ 57310 เบอร์โทรศัพท์ 09 7953 9909 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 เกษตรกรชาวอ้าเภอเวียงแก่นประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ เรื่องขาดแคลนน ้าอุปโภคในการท้าการเกษตร  
 เนื่องจากน ้าในล้าห้วยและอ่างเก็บน ้าแห้งขอด 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานเครื่องสูบน ้าแรงดันสูงจาก ส้านักงานป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  27 มิ.ย. 2562    เวลา 14:13 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลต้าบลม่วงยาย และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จังหวัดเชียงราย  เพื่อด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:13 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  44 วันที่  5 ก.ค. 2562 
 เวลา 09:37 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายมนตรี  มูลนินทร์ อายุ 52 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 15 ต าบล เวียงกาหลง อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ประสบปัญหาขาดแคลนน ้าอุปโภคและบริโภคเป็นประจ้าทุกปี 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ  
 เพ่ือให้ประชาชนในพื นที่มีน ้าใช้ในการอุปโภคอย่างพียงพอ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  5 ก.ค. 2562      เวลา 14:19 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลต้าบลเวียงกาหลง ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด้าเนินการ 
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  9 ก.ค. 2562 เวลา 14:21 น 
  



 

 

102 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  45 วันที่  5 ก.ค. 2562 
 เวลา 14:37 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายชาญชัย  ปินใจกุล อายุ 51 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 203 หมู่ที่ 9 ต าบล เวียงกาหลง อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ 08 2610 3071 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 1. ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของอุจจาระหมูจากฟาร์มเลี ยหมู (โรงงานชัยพัฒนา) 
 2. ไฟกิ่งส่องสว่างช้ารุด ถนนทางหลวงเชียงราย - เชียงใหม่ หมายเลข 118 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  5 ก.ค. 2562      เวลา 11:14 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักเทศบาลต้าบลเวียงกาหลง และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ส้ารวจ 
 ข้อเท็จจริง  เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  17 ก.ค. 2562 เวลา 15:18 น. 
  



 

 

103 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  46 วันที่  23 ก.ค. 2562 
 เวลา 11:45 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายชูศักดิ์  บุญเจริญ อายุ 57 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 10 ต าบล แม่เจดีย์ อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ 09 0462 4804 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ขอติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนน ซอย 14 เทศบาลต้าบลแม่ขะจาน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดา้เนินการช่วยเหลือประสานติดตามความคืบหน้า 
 ของโครงการดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  24 ก.ค. 2562    เวลา 14:45 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 ในโครงการดังกล่าว ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  8 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 น. 
  



 

 

104 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  47 วันที่  23 ก.ค. 2562 
 เวลา 08:50 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายบุญชัด  ลังกาชัย อายุ 58 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 11 ต าบล เวียงกาหลง อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ 09 3247 0355 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนได้รับความเสียหายช้ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนซึ่งสร้างได้ประมาณ 1 ปี 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สา้รวจและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  24 ก.ค. 2562    เวลา 14:50 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง เทศบาลต้าบลเวียงกาหลง เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  5 ส.ค. 2562 เวลา 08:41 น. 
  



 

 

105 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  48 วันที่ 22 ก.ค. 2562 
 เวลา 10:54 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ คุณภาพชีวิตเด็ก/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางสดศรี   เทพวงค์ อายุ 48 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 3 ต าบล เวียงห้าว อ าเภอ พาน 
 รหัสไปรษณีย์ 57120 เบอร์โทรศัพท์ 09 4271 0683 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ไร้ญาติพ่ีน้อง และสถาพบ้านทรุดโทรม 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นายณัฐพงค์ ไชยชมภู วันที่รับปัญหา 24 ก.ค. 2562     เวลา 11:34 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ด้าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังกล่าวแจ้งให้ผู้บริหาร ทราบ และด้าเนินการตามขั นตอนต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 3 ก.ย. 2562 เวลา 14:56 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
ภาพประกอบ 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  49 วันที่  26 ก.ค. 2562 
 เวลา 15:03 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายไสว  ขันจันทร์แสง อายุ 67 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ต าบล ทรายขาว อ าเภอ พาน 
 รหัสไปรษณีย์ 57120 เบอร์โทรศัพท์ 09 8780 9068 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล้าบากได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั ง 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส้ารวจและซ่อมแซมถนน เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย 
 ของประชาชนทีใ่ช้เส้นทางดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  31 ก.ค. 2562    เวลา 11:29 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลทรายขาว เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  14 ส.ค. 2562 เวลา 11:43 น. 
  



 

 

108 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  50 วันที่  26 ก.ค. 2562 
 เวลา 09:12 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายยัง  พรมเมือง อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 567 หมู่ที่ 10 ต าบล ปงน้อย อ าเภอ ดอยหลวง 
 รหัสไปรษณีย์ 57110 เบอร์โทรศัพท์ 08 3579 4807 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเส้นทางระหว่าง ม.10 ต้าบลปงน้อย - ต้าบลโชคชัย มีสภาพช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมา 
 ยากล้าบากซึ่งถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้ามาตรวจสอบและด้าเนินการแก้ไข 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  31 ก.ค. 2562    เวลา 15:12 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือส้ารวจข้อเท็จจริง 
 และด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  8 ส.ค. 2562 เวลา 10:58 น. 

 

 
 



 

 

109 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  51 วันที่  5 ส.ค. 2562 
 เวลา 11:19 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายลีซอง  มาเยอะ อายุ 38 ปี เชื้อชาติ อาข่า สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 19 ต าบล วาว ี อ าเภอ แม่สรวย 
 รหัสไปรษณีย์ 57180 เบอร์โทรศัพท์ 06 1071 6181 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเข้าหมู่บ้าน ช้ารุดเป็นร่องน ้า และหลุ่มโคลน ท้าให้การสัญจรไปมาล้าบาก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นา้หินคลุกบดอัดปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้ 
 การได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  5 ส.ค. 2562      เวลา 09:41 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลวาวี  เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  13 ส.ค. 2562 เวลา 15:20 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  52 วันที่  5 ส.ค. 2562 
 เวลา 08:50 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางศรีพรรณ  แสงศรีจันทร์ อายุ 50 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 19 ต าบล หงาว อ าเภอ เทิง 
 รหัสไปรษณีย์ 57160 เบอร์โทรศัพท์ 08 1027 6299 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนทางการเกษตรสายวงเวียนช้ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจร 
 เป็นไปด้วยความยากล้าบาก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการสัญจร จึงขออนุเคราะห์มายัง องค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  5 ส.ค. 2562     เวลา 11:10 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลต้าบลหงาว  เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  16 ส.ค. 2562 เวลา 08:51 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  53 วันที่  7 ส.ค. 2562 
 เวลา 09:59 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสมพงษ์  เขมวงค์ อายุ 51 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต าบล เทอดไทย อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง 
 รหัสไปรษณีย์ 57240 เบอร์โทรศัพท์ 09 3159 8909 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 สะพานเกิดการทรุดตัวของพื นผิวสะพาน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยผึ ง ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างโดยองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงรายเข้ามาท้าการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  9 ส.ค. 2562      เวลา 15:15 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 และด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  20 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  54 วันที่  7 ส.ค.. 2562 
 เวลา 11:09 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายสมเพชร  จีอเปาะ อายุ 45 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 410 หมู่ที่ 7 ต าบล แม่สลองใน อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง 
 รหัสไปรษณีย์ 57110 เบอร์โทรศัพท์ 08 7172 8288 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเสียหายการสัญจรไปมาล้าบากและท้าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนน ซึ่งเคยร้องขอไปยังที่องค์การบริหาร 
 ส่วนต้าบลในพื นที่แล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือความคืบหน้า 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  9 ส.ค. 2562      เวลา 10:56 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือส้ารวจพื นที่และด้าเนินการ 
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 15:12 น. 
 
 
  



 

 

113 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  55 วันที่  7 ส.ค. 2562 
 เวลา 11:47 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายวิรชิต วรัญชิตกุล อายุ 56 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ที่ 2 ต าบล แม่ฟ้าหลวง อ าเภอ แม่ฟ้าหลวง 
 รหัสไปรษณีย์ 57240 เบอร์โทรศัพท์ 08 1784 8868 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเสียหาย ระหว่างบ้านสวนป่า ถูกน ้ากัดเซาาะไหล่ทางใต้ถนนท้าให้ถช้ารุดเสียหาย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  8 ส.ค. 2562      เวลา 11:03 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  14 ส.ค. 2562 เวลา 08:47 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  56 วันที่  16 ส.ค. 2562 
 เวลา 09:42 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางกัญฐณา  ภารพีรนนท์ อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 95/5 หมู่ที่ 22 ต าบล รอบเวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 การท้าถนนเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั งที่ 46 ที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝนจะมีน ้าขัง ผิวถนนลาดยางได้ 
 ปิดทับทางระบายน ้าส่งผลให้ระบายน ้าไม่สะดวก 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ด้าเนินการส้าจรวจ และแก้ไขปัญหา 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  8 ส.ค. 2562      เวลา 12:42 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือด้าเนินการแก้ไข ปัญหา 
 ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  27 ส.ค. 2562 เวลา 10:43 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  57 วันที่ 20 ส.ค. 2562 
 เวลา 09:23 น. 
 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล ชุติภรณ์ ค้าปัญญา อาย ุ  32 ปี เชื้อชาติ     ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 320 หมู่ที่  1 ต าบล เวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 1531 3701 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช้ารุดระหว่างบ้านหนองด่าน หมู่ 1 ต.เวียง - บ้านหัวฝาย หมู่ 1 ต้าบลรอบเวียง 
 ซ่ึงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนและผู้ที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา เกรงว่าจะเกิด 
 อุบัติเหตุ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน้าหินคลุกมาถมที่เป็นหลุม 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 21 ส.ค. 2562     เวลา 15:58 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเวียง เพ่ือด้าเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน 
 ของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  14 ส.ค. 2562 เวลา 08:47 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ภาพประกอบ 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

    
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  58 วันที่  21 ส.ค. 2562 
 เวลา 10:00 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายลภนพัฒน์  พิชัยโชคธีรกุล อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 618/87 หมู่ที่ 24 ต าบล รอบเวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 1565 9362 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบ้านริมดอย ซอย 1 ต.รอบเวียง ซึ่งได้ยื่อร้องเรียนไปยัง เทศบาลนครเชียงราย 
 และศูนย์ด้ารงค์ธรรมจังหวัดเชียงรายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการช่วยเหลือ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  22 ส.ค. 2562    เวลา 11: 24 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักงานเทศบาลนครเชียงราย ส้ารวจข้อเท็จจริง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ความเดือดร้อนของประชาชน ตามอ้านาจหน้าที่ ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  30 ส.ค. 2562 เวลา 16:32 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

   
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  59 วันที่  3 ก.ย. 2562 
 เวลา 09:46 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายเชาวรสิทธิ์  ทรงวรพันธ์ อายุ 49 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 12 ต าบล เวียง อ าเภอ เวียงป่าเป้า 
 รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไม่ได้รับความสะดวกจากการไม่ไฟฟ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะในยามวิกาลบุตรหลานไม่มี 
 ไฟฟ้าส่องสว่างในการท้าการบ้าน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 
 เดือดร้อนของประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  4 ก.ย. 2562      เวลา 10:26 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเวียง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้าเภอเวียงป่าเป้า  
 เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  9 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                     
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  60 วันที่ 3 ก.ย. 2562 
 เวลา 10:00 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายประวิท ธุระวร อายุ 57 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 242 หมู่ที่ 10 ต าบล แม่ยาว อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57100 เบอร์โทรศัพท์ 08 6046 7769 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดช่วงระหว่างเส้นทางชุมชนห้วยปลากั ง เขตเทศบาลนครเชียงราย ถึง เขตเทศบาลต้าบลแม่ยาว 
 ช่วงหน้าฝนจะมีน ้าไหล่ทาง ไหลข้ามผ่านถนนเส้นดังกล่าว ท้าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ท้าให้ 
 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงก่อสร้าง 
 ท่อส้าหรับระบายน ้าลอดผ่านถนนพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 4 ก.ย. 2562      เวลา 10:28 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครื่อข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลนครเชียงราย และ ส้านักงานเทศบาลต้าบลแม่ยาว  
 ส้ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด้าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  9 ก.ย. 2562 เวลา 14:30 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                       
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  61 วันที่  3 ก.ย. 2562 
 เวลา 10:13 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ สิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายอาทิตย์ เดชอุดม อายุ - ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ต าบล บัวสล ี อ าเภอ แม่ลาว 
 รหัสไปรษณีย์ 57250 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของอุจระฟร์ามหมูในหมู่บ้านและปล่อยน ้าเสียลงในแหล่งน ้าสาธารณะ  
 บริเวณพุทธมณฑล 750 ปี ซึ่งเคยร้องเรียนไปยังศูนย์ด้ารงธรรมอ้าเภอแม่ลาวแล้วไม่ได้รับการแก้ไข 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ผลกระทบ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  4 ก.ย. 2562       เวลา 10:30 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานเรื่องดังกล่าวไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวสลี 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  11 ก.ย. 2562 เวลา 11:32 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                          
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  62 วันที่  3 ก.ย. 2562 
 เวลา 10:28 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ เรื่องอ่ืนๆ ปรับภูมิทัศน์ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นางบัวแก้ว  เผื่่ออ้วน อายุ 51 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต าบล บ้านดู่ อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57100 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ชุมชนขัวแคร่ขาดงบประมาณในการจัดท้าซุ้มไม้ไผ่และเสาซีเมนต์ส้าหรับก่อสร้าง เพื่อพัฒนาชุมชน 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน ้าขัวแคร่ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  4 ก.ย. 2562     เวลา  10:32 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านดู่ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง และด้าเนินการตาม 
 อ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  10 ก.ย. 2562 เวลา 14:32 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  

  
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  63 วันที่  4 ก.ย. 2562 
 เวลา 10:13 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายสมลอย  สุใจยา อายุ 50 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ต าบล ป่าตาล อ าเภอ ขุนตาล 
 รหัสไปรษณีย์ 57340 เบอร์โทรศัพท์ - จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเชื่อมระหว่างบ้านเจดีย์ หมู่ 11- บ้านร่องขุ่น หมู่9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  
 การสัญจรไปมาได้รับความล้าบาก มีหลุมลึกเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการแก้ไข 
 ความเดือดร้อนของประชาชน 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  6 ก.ย. 2562      เวลา 10:13 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานเทศบาลป่าตาล เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าวและ 
 ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  12 ก.ย. 2562 เวลา 14:32 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                          
 

 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 เลขที่ค าขอ  64 วันที่ 12 ก.ย. 2562 
 เวลา 12:20 น. 
 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายคมสันต์  คมศรโมกข์ อายุ 53 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 379 หมู่ที่ 3 ต าบล ปอ อ าเภอ เวียงแก่น 
 รหัสไปรษณีย์ 57310 เบอร์โทรศัพท์ 08 5261 9983 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนเข้าสู่พื นที่การเกษตรบ้านดอน เกิดการช้ารุดเสียหาย ระยะทางประมาณ 200 เมตร ประชาชนไม่ได้รับ 
 ความสะดวกในการสัญจรไปมา 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด้าเนินการ 
 ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  12 ก.ย. 2562      เวลา 16:11 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลปอ เพื่อด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  16 ก.ย. 2562 เวลา 09:27 น. 
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รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

                   
 

 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 เลขที่ค าขอ  65 วันที่ 12 ก.ย. 2562 
 เวลา 14:39 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ถนน/สะพาน/แหล่งน ้า/ฝาย 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายชินวัตร  อินทรีย์ อายุ 53 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 18 ต าบล ปอ อ าเภอ เวียงแก่น 
 รหัสไปรษณีย์ 57310 เบอร์โทรศัพท์ 08 9850 1577 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ถนนช้ารุดทรุดโทรมเส้นทางบ้านร่มฟ้าทอง เป็นถนนที่อยู่ในพื นที่ของโครงการพระราชด้าริ ดอยยาว ดอยผาหม่น 
 ดอยจิ ซึ่งเคยขอความอนุเคระาห์ไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลปอ แต่ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พื่อด้าเนินการ 
 ปรับปรุงแก้ไข 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 13 ก.ย. 2562     เวลา 10:39 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต้าบลปอ ตรวจสอบข้อเท็จริง เพ่ือด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  18 ก.ย. 2562 เวลา 09:27 น. 
  



 

 

125 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

               
 
 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 
 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
 เลขที่ค าขอ  66 วันที่ 16 ก.ย. 2562 
 เวลา 10:27 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ อุบัติเหตุ/การจราจร 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายอภิชาติ  ทับทิม อายุ 36 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 161/11-12  หมู่ที่ - ต าบล เวียง อ าเภอ เมือง 
 รหัสไปรษณีย์ 57000 เบอร์โทรศัพท์ 08 3041 6051 จังหวัด เชียงราย 
 
 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ร้านก๋วยจั๊บดาวอุบล ได้วางสิ่งกีดขวางบริเวณท่ีจอดรถบนทางสาธารณะ เพื่อกั นไว้เป็นที่จอดรถส้าหรับลูกค้า 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการ 
 จราจรในพื นที่ดังกล่าว 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา 17 ก.ย. 2562     เวลา 09:57 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส้านักงานเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและด้าเนินการ 
 แก้ไขตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  20 ก.ย. 2562 เวลา 16:45 น. 

 
 
 

 

 
 



 

 

126 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 

    
 

 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 เลขที่ค าขอ  67 วันที่ 16 ก.ย. 2562 
 เวลา 11:07 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 
 ชื่อ - สกุล นายประยูร  โสภา อายุ 53 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต าบล ป่าตาล อ าเภอ ขุนตาล 
 รหัสไปรษณีย์ 57340 เบอร์โทรศัพท์ 09 3413 7723 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 สายสื่อสารของบริษัทเอกชนจ้านวน 6 สาย โน้มหย่อน พลาดลงมาทับสายไฟฟ้าหลักบริเวณหน้าที่อยู่อาศัย 
 เกร่งว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื่นท่ี 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 จึงประสานมายังศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฯ อบจ.เชียงราย ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  17 ก.ย. 2562    เวลา 11:07 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สาขาอ้าเภอขุนตาล  
 เพ่ือด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ดังกล่าวตามอ้านาจหน้าที่ต่อไป 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่  20 ก.ย. 2562 เวลา 12:27 น. 
 
 
 

 

  



 

 

127 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

  
 

 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 สายด่วนศูนย์คลินิกประชาชน 1131 
 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 Chiangrai Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 เลขที่ค าขอ  68 วันที่  18 ก.ย. 2562 
 เวลา 12:26 น. 

 ประเภทท่ีร้องทุกข์ ไฟฟ้า/ประปา 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์ 

 ชื่อ - สกุล นายประพันธ์  ชาญรอน อายุ 62 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย 
 อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ต าบล ปล้อง อ าเภอ เทิง 
 รหัสไปรษณีย์ 57230 เบอร์โทรศัพท์ 08 6184 9329 จังหวัด เชียงราย 

 เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
 ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ช้ารุดไม่สามารถใช้การได้ เป็นระบบไฟฟ้าขององค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 ความต้องการให้ด าเนินการแก้ไข 
 ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัย 
 ของประชาชนในพื นที่ 

 สถานะค าร้องทุกข์ ระหว่างด้าเนินการ หมายเลข IP 61.7.228.41 
 ผู้รับปัญหา นางพิชญา เทพวงค์ วันที่รับปัญหา  20 ก.ย. 2562    เวลา 09:57 น. 

 การแก้ไขปัญหา 
 ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง ส้านักการช่าง อบจ.เชียงราย และอบต.ปล้อง เพ่ือด้าเนินการตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริง 

 สถานะการแก้ไขปัญหา สิ นสุดการด้าเนินการ ผู้ประสานงาน นางพิชญา เทพวงค์ 
 วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 16:49 น. 
 
 
 

 

  



 

 

128 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

รูปภาพประกอบการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 
ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันประชุมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

129 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเชียงแสน 

  



 

 

130 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอขุนตาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 

 
 
 
 
 
  



 

 

131 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอดอยหลวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 

132 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพญาเม็งราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

133 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเชียงของ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

134 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอป่าแดด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

135 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่สรวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

136 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่จัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเทิง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

137 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

138 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอขุนตาล 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

139 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

140 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
รูปภาพประกอบการออกพื้นที่เก็บแบบฟอร์มเรื่องราวร้องทุกข์จากกล่องรับเรื่องราวทุกข์ 
ที่น าไปติดตั้งทั้ง ๑๘ อ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอเชียงของ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

141 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
                     วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่ลาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

142 

รายงานผลการปฏบิตัิงานศูนย์เครอืข่ายเพือ่แก้ไขปญัหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 
 

        วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า 
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โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจ าปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พิธีเปิดโดย นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตหิน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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การบรรยาย เรื่อง ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
โดย นายอนันตรักษ์  สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ 
และการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการร่วมกัน 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
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วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 
จากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาดูงาน 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ  

   ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำของศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น

(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 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center 

  ในปีงบประมาณ 2548 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่ง เสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
(Clinic Center) น าร่องใน 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครราชสีมา ภูเก็ต และชลบุรี และได้
มอบหมายให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
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 

   



 

1 
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนศูนย์เครอืข่ำยเพือ่แก้ไขปญัหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

ควำมเป็นมำของศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย (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. แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท 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 

บทบำทหน้ำที่ของโครงกำรศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย (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 
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โครงสร้ำงศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย (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 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา 

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

  ตามท่ีองค์การบริส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center วัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานระหว่างส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจัง หวัดเชียงราย  
ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นที่พ่ึง เป็นทางเลือกของประชาชนในการ
แก้ ไขปัญหาและเ พ่ือให้การช่ วย เหลือประชาชนได้อย่ า ง ทันท่ ว งทีทันต่อ เหตุการณ์  โดยจัด ให้ 
มีบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทางสายด่วนหมายเลข 1131 ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ดังต่อไปนี ้
  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 (สายด่วน) 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 
   

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


 

4 
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนศูนย์เครอืข่ำยเพือ่แก้ไขปญัหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

 
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 าเนินงานแกผู่้ร้องเรียนครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันท าการ 
           3.3 ติดตามผลการด าเนินงาน จนกระทั่งปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข 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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โครงกำรศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดเชียงรำย (Chiangrai Clinic Center)  

หลักกำรและเหตุผล 
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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ส่วนท่ี ๒ 
กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย (Chiangrai Clinic Center 1131) 

การด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยบูรณาการร่วมกับเวรรักษาสถานที่ราชการและบริการประชาชนในวันหยุดราชการ  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังข้อเสนอแนะ ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา และการให้บริการประชาชน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 

ช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ มีดังนี้ 
          1. ประชาชนสามารถเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
          2. ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลขพิเศษ 4 หลัก (สายด่วน) หมายเลข 1131 หรือ 
053 – 1753๑๗  
          3. ร้องทุกข์ทางจดหมายถึงศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น  
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
          4. ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
          5. ช่องทางออนไลน์ ได้แก่  
       - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th 
       - E-mail : callcenter1131@hotmail.com 
       - Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
       - Line official : @539yieys 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ดังนี้ 
          1. เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วบันทึก 
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล ส่งเรื่องถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 7 วันท าการ (กรณีเร่งด่วน 3 วัน 
ท าการ) 
          2. ติดตามผลการด าเนินงาน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและรายงานผลการด าเนินงาน
แก่ผู้ร้องทุกข์ ครั้งที่ 1 ภายใน 15 วันท าการ 
           3. ติดตามผลการด าเนินงาน จนกระทั่งปัญหาตามข้อร้องทุกข์ได้รับการแก้ไข  
บันทึกรายงานใหแ้ก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์ทราบ  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
         1. รวบรวมหลักฐาน ข้อเท็จจริง และภาพประกอบ (ถ้ามี) 
         2. ข้อกฎหมาย (ถ้ามี) 
         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 

ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 

สายด่วน 1131 

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

กลอ่งรับเร่ืองราวร้องทกุข์ 

ช่องทางออนไลน์  
- เว็บไซต์ www.chiangraipao.go.th 
- Email : callcenter1131@hotmail.com 
- Facebook : www.facebook.com/ccc1131 
Line official : @539yieys 
-  

ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 

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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สรุปกำรให้บริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่น (Chiangrai Clinic Center) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  
 

ตำมช่องทำงกำรให้บริกำร 
ช่องทำงกำรให้บริกำร จ ำนวนกำรใช้บริกำร ค่ำเฉลี่ย (ร้อยละ) 

1. ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ 29 47 
2. หมายเลขพิเศษ 4 หลัก 1131 4 7 
3. ทางจดหมาย 1 2 
4. กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 13 21 
5. www.facebook.com/ccc1131 2 3 
6. Line Official 8 13 
7. www.chiangraipao.go.th 4 7 

รวม 61 100 
 
 

 

47% 

7% 2% 

21% 

3% 

13% 

7% 

แบ่งตำมช่องทำงกำรให้บริกำร  

ณ จุดรับเรื่องรำวร้องทุกข์ หมำยเลขพิเศษ 4 หลัก 1131 

ทำงจดหมำย กล่องรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

www.facebook.com/ccc1131 Line Official

www.chiangraipao.go.th

http://www.chiangraipao.go.th/
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ส่วนท่ี ๓ 
ช่องทำงกำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ 

ประชำชนสำมำรถเดินทำงเข้ำมำร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำ 
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic Center 1131  

ชั้น 2 กองแผนและงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย  

มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 29 เรื่อง ดังนี้ 

 

 

 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
- เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอร่วมออกบูธและจัด

นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๘ โดยการจ าลองภูมิทัศน์
พ้ืนที่สีเขียว การท าฝาย การท าระหัดวิดน้ าซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวล้านนา เพ่ือส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในทุกพ้ืนที่ของหมู่บ้านและต าบล โดยจัดในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ ๑๘ ครั้งในระดับของ
อ าเภอ และ ๑ ครั้ง ในระดับของจังหวัด และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ๑๘ แห่ง เพ่ือเสริมพลังการอนุรักษ์
และป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดนิทรรศก ารและสร้างอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ  

ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย เพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

บ้านเทอดไทย หมู่ ๑ ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากหมู่บ้าน
ประสบปัญหาน้ าประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ปนเปื้อนสารพิษ และน้ าบาดาลมีกลิ่นเหม็น 
เป็นสีสนิม 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลระบบ
การผลิตน้ าประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย เพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

1. ขอควำมอนุเครำะห์ร่วมออกบูธจัดนิทรรศกำรงำนมหกรรมไม้ดอกอำเซียนเชียงรำย ๒๐๑๘  
และขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรอบรมอำสำสมัครพิทักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจพื้นที่หมู่ ๑ ต ำบลเทอดไทย อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย  
เพื่อจัดท ำประปำหมู่บ้ำนให้มีคุณภำพสำมำรถใช้อุปโภคบริโภคได้ 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  กรณีสมาคมของผู้พิการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ .ศ.๒๕๕๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้พิการให้เข้มแข็ง ให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานการพัฒนาสังคมเพ่ือ
ช่วยเหลือสวัสดิการที่ผู้พิการพึงจะได้รับประสานงานหรือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนๆ ที่มี 
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และจากการด าเนินงานของสมาคมของผู้พิการในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ประสบปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มักไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ทั้งๆท่ีร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนพิการอย่างแท้จริง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐช่วยดูแลสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคนพิการให้
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนสังคมต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการพิจารณาโครงการจากหน่วยงานที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และด าเนินการเองในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการให้มี
ศักยภาพและความเข้มแข็ง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางบ้านป่าสักน้อย หมู่ ๑๒ ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน เชื่อมต่อกับบ้านแม่ค า 
น้ าลัด หมู่ ๓ ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถนนช ารุดเป็นหลุมและคับแคบ เป็นระยะทาง ๔ 
กิโลเมตร มีรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่วิ่งผ่านและแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืน ท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้สัญจรผ่านเส้นทาง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงถนนให้มีสภาพคงทนรองรับการใช้งาน 
และมีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริง 
ในพ้ืนทีเ่รียบร้อยแล้ว 
 
 
 

3. เรื่องร้องเรียน กรณี สมำคมของผู้พิกำรในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 

4. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจเส้นทำงบ้ำนป่ำสักน้อย หมู่ ๑๒ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเชียงแสน เชื่อมต่อ
กับบ้ำนแม่ค ำน้ ำลัด หมู่ ๓ ต ำบลจันจว้ำ อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  มีวัชพืชเกิดขึ้นในแม่น้ าจ านวนมากกีดขวางการไหลของแม่น้ า การสัญจรไปมาทางน้ าไม่ได้รับ
ความสะดวก หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลกระทบท าให้แม่น้ าตื้นเขินและปัญหาน้ าท่วมในอนาคต 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส ารวจและจัดสรรงบประมาณในการ
ก าจัดวัชพืชดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก อ าเภอแม่จัน และเทศบาล
ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามค าร้องขอ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ห้องน้ าในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายที่จัดสร้างขึ้นใหม่เพ่ิมเติมในงานกีฬาแห่งชาติฯ  
ครั้งที่  ๔๖ บริเวณด้านหลังห้องประชุมคชสารส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้มาใช้บริการลานออกก าลังกาย  
และโรงอาหารสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส ารวจติดตั้งท่อระบายอากาศใน
ห้องน้ าเพ่ือลดมลพิษทางกลิ่นและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้มาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเชื่อมระหว่างบ้านสันป่าสัก ต.เม็งราย – บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา – บ้านสันหลวง ต.แม่เปา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๑ ยังไม่ได้รับการส ารวจและแก้ไขจึงขอร้องทุกข์ต่อเนื่อง
เพ่ือก่อสร้างถนนเป็นเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการสัญจรของพ่ีน้อง  
ประชาชาชนและเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้สร้างถนนเพ่ือการคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ของประชาชน ขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนหินคลุกบดอัด ขนาดกว้าง ๘ เมตร 
ยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร เพ่ือเป็นเส้นทางคมนาคมและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเพ่ือคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เปา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

5. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจและก ำจัดวัชพืชในแม่น้ ำลัว ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 

6. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจติดตั้งท่อระบำยอำกำศส ำหรับห้องน้ ำสนำมกีฬำกลำงจังหวัดเชียงรำย 

7. ขอควำมอนุเครำะห์จัดสร้ำงถนนเชื่อมระหว่ำงบ้ำนสันป่ำสัก ต.เม็งรำย – บ้ำนห้วยก้ำง ต.ไม้ยำ – 
บ้ำนสันหลวง ต.แม่เปำ อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ราษฎรบ้านทุ่งโฮ้ง ม.๖ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จ านวน ๒๕ ราย ไม่ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากรัฐบาล ราษฎรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและบางส่วนว่างงานมีรายได้
จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่มีรายได้จากด้านอื่น 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ต้องการขอรับสิทธิ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือใช้บรรเทาความเดือดร้อนด้านรายจ่ายของ
ตนเองและคนในครอบครัว โดยขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักงานคลังจังหวัดเชียงรายเพ่ือประสานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยส านักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว สรุปได้ดังนี ้
  - ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๕ ราย ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
  - ได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนด้วยเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏดังนี้ 
   - มีผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๕ ราย แต่ไม่ได้ติดต่อขอรับ
บัตรฯ ณ ธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑) ดังนั้น ธนาคาร
ที่ได้รับลงทะเบียนไว้จะส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคืนให้กรมบัญชีกลาง 
   - มีผู้ลงทะเบียน จ านวน ๑๕ ราย ตรวจสอบข้อมูลด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
แต่ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน  
   จ านวนผู้ขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น ๒๕ ราย ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนยืนยัน
ว่าได้ลงทะเบียนแล้วและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ประสานขอข้อมูลได้จากที่ท าการปกครองอ าเภอ
ทุกอ าเภอ 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ชุมชนโป่งแดง ประกอบด้วย หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๒ และ ๑๖ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนทั้ง ๔ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดท าแผนเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่โดยการก่อสร้างสะพานเรียบริมน้ าหนองผาและเส้นทางศึกษาธรรมชาติเสนอต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวไม่มีวิศวกรออกแบบและงบประมาณในการ
ด าเนินการ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส ารวจ ออกแบบสะพาน และจัดท า
โครงการก่อสร้างสะพานเรียบริมน้ าหนองผาและเส้นทางศึกษาธรรมชาติพ้ืนที่ป่าด้านตะวันออกโดยการ
ออกแบบให้กลมกลืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เพ่ือท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพื้นทีแ่ล้ว 
 

8. ขอรับสิทธิ์กำรมีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 

9. ขอควำมอนุเครำะห์ก่อสร้ำงสะพำนเรียบริมน้ ำหนองผำและเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ  
อ.พำน จ.เชียงรำย 

10. ขอควำมอนุเครำะห์ก่อสร้ำงสะพำนบ้ำนกล้วยทรำยงำม ม.๑๒ ต.สันมะเค็ด อ.พำน จ.เชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สะพานบ้านกล้วยทรายงามช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลสันมะเค็ด อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
ได้ส ารวจสะพานดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า สะพานดังกล่าวได้ช ารุดใช้การไม่ได้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรจริง ซึ่งการด าเนินการก่อสร้างสะพานเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ  
ของเทศบาลต าบลสันมะเค็ดที่จะด าเนินการได้ เบื้องต้นทางเทศบาลต าบลสันมะเค็ดได้ประสานไปยัง  
ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสานแผน แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก 
ไม่อยู่ในห้วงของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ทางเทศบาลต าบลสันมะเค็ดจะน าเสนอโครงการฯ  
ต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนการประสานแผน  
ในคราวต่อไป 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สายสื่อสารโทรคมนาคมในซอย ๔๕ เขตเทศบาลต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
หย่อนยานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม 
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาในพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพาน จั งหวัดเชียงราย  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นทีต่ามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  1. เกิดภัยธรรมชาติ คือ มีหนอนระบาดในสวนข้าวโพดที่ปลูกไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์และข้าวโพด
หวาน ในพ้ืนที่ต าบลเกาะช้างเป็นเวลานานหลายเดือนไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพด ส่งผลกระทบให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต้องลงทุนซื้อยาฆ่าแมลงมากข้ึนกว่าเดิม ท าให้มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น 
  ๒. ปัญหาแม่น้ ารวกกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวชายแดนบริเวณบ้านปางห้า หมู่ ๑ ถึงบ้านสันนา หมู่ 
๒ ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถูกกระแสน้ าจากแม่น้ ารวกกัดเซาะตลิ่ งเป็นพ้ืนที่  
จ านวนมาก 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ๑. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเกี่ยวกับหนอนระบาด  

11. ขอควำมอนุเครำะห์จัดระเบียบสำยส่ือสำรโทรคมนำคมเพื่อควำมปลอดภัยของประชำชน 

12. ขอควำมอนุเครำะห์ระงับกำรแพร่ระบำดของหนอนและท ำแนวป้องกันน้ ำกัดเซำะตลิ่งแม่น้ ำรวก 
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ในพ้ืนที ่
  ๒. ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาแม่น้ ารวกกัดเซาะตลิ่ง 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สายและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีหนอนระบาดในสวนข้าวโพด ปรากฏว่าเกิดหนอนข้าวโพดระบาดจริง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ในส่วนของแผนงานการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างไม่ได้ตั้งโครงการเกี่ยวกับการก าจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรไว้ จึงได้ประสานไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สายเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 
กรณีแม่น้ ารวกกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวชายแดน ปรากฏว่าเกิดปัญหาแม่น้ ารวกกัดเซาะตลิ่งบริเวณแนวชายแดน 
หมู่ ๑ และ หมู่ ๒ จริง แต่พ้ืนที่ดังกล่าวติดกับแม่น้ ากันเขตระหว่างประเทศ (แม่น้ าชายแดนที่เป็นแนวเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา) อันเป็นปัญหาการป้องกันการสูญเสียพ้ืนที่ของประเทศ จ าเป็นต้อง
ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงาน  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง ได้ประสานไปยังที่ว่าการอ าเภอแม่สายในฐานะ
หน่วยงานผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาหาแนวทางด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อไปแล้ว 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  แหล่งน้ า หนองน้ า ไม่ได้รับการพัฒนาปล่อยให้รกร้าง ตื้นเขิน และฝายน้ าแม่สายแห้งแล้ง  
ท าให้เกษตรกรขาดน้ าในการปลูกข้าว ส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรต้องใช้น้ าบาดาลส่วนบุคคลในการท านา 
ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท าการขุดลอกคลอง ท าฝายแม่น้ าสาย เพ่ือใช้ในการท าการเกษตร 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ปรากฏว่าบ้านสันนาได้ท าการประชุมประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกโครงการที่ประชาชนมีความต้องการให้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะช้าง มีจ านวน ๔ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ปรากฏโครงการขุดลอกของ 
บ้านสันนา ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย แต่อย่างใด 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  น้ าประปาหมู่บ้านมีการผลิตไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคภายในหมู่บ้าน  

13. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจแหล่งน้ ำ หนองน้ ำ ปล่อยให้รกร้ำงตื้นเขิน พื้นที่บ้ำนสันนำ หมู่ ๒ 
ต ำบลเกำะช้ำง อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

14. ขอควำมอนุเครำะห์ขุดเจำะบ่อบำดำล บ้ำนป่ำแฝ ม.๓ ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 
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ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินการช่วยเหลือขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมอีก ๑ บ่อ เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคภายใน
หมู่บ้าน 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
    
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านป่าแฝ มีไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในเวลา
กลางคืน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักของหมู่บ้านเชื่อมไปสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งผา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางระหว่างต าบลป่าแงะ – ต าบลโรงช้าง หมู่บ้านศรีดอนชัย ต าบลป่าแงะ  
อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาระหว่างต าบล โดยถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ด าเนินการก่อสร้างซึ่งมีอายุการใช้งานนานแล้ว จึงท าให้ช ารุดและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาปรับปรุง
ซ่อมแซม 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนทางการเกษตรแคบเส้นทางระหว่าง ต าบลงิ้ว – ต าบลหนองแรด อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย มีประชาชนในพ้ืนที่หลายหมู่บ้าน หลายต าบล เข้าไปท าการเกษตรและหาปลาในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าอิง 

1๖. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงแก้ไขถนนช ำรุดเส้นทำงต ำบลป่ำแงะ – ต ำบลโรงช้ำง  
หมู่บ้ำนศรีดอนชัย ต ำบลป่ำแงะ อ ำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย 

 

1๕. ขอควำมอนุเครำะห์ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่ำง บ้ำนป่ำแฝ ม.๓ ต.โป่งผำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 
 

1๗. ขอควำมอนุเครำะห์ขยำยถนนทำงกำรเกษตรระหว่ำง ต.งิ้ว – ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงรำย 
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แม่น้ าลอย และแม่น้ าเพียว เส้นทางดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ในช่วงทางแคบความยาวประมาณ  
๑๐๐ เมตร  
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ต้องการให้ขยายความกว้างของถนนจากเดิมเพ่ิมออกไปประมาณ ๒ เมตร เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ พบว่าจุดบริเวณดังกล่าวเป็นถนนลูกรัง สภาพดิน
บริเวณถนนบดอัดแน่น มีหญ้าขึ้นไหล่ทางสูงประมาร ๕๐ เมตร บริเวณดังกล่าวเป็นจุดทางโค้งของถนนจ านวน 
๑ โค้ง มีขนาดความกว้างของถนนตลอดระยะทาง ๑๐๐ เมตร เฉลี่ยกว้าง ๖ เมตร ซึ่งรถยนต์สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก บริเวณสองข้างทางขนาบด้วยทุ่งนา สวนยาง และสวนผสม ซึ่งสภาพโดยรวมเป็นถนนที่ใช้  
เพ่ือการเกษตร โดยบริเวณดังกล่าวไม่มีการรับแจ้งเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด  
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ราษฎรบ้านเวียงกาหลง ม .๑๕ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประสบปัญหา 
ขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภคเป็นประจ าทุกปี 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ าใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
อย่างเพียงพอ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 

 
 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ราษฎรบ้านร่องนอดได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของอุจจาระหมูจากฟาร์มเลี้ยงหมู 
(โรงงานชัยพัฒนา) กลิ่นเหม็นน้ าเน่าเสียจากโรงงานดองขิง (โรงงานฉวีเฉวียน) และไฟกิ่งส่องสว่างช ารุด  
ถนนทางหลวงเชียงราย – เชียงใหม่ หมายเลข ๑๑๘ บริเวณบ้านร่องนอด ประมาณ ๒๐ จุด  
 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

1๘. ขอควำมอนุเครำะห์จัดสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนเวียงกำหลง ม.๑๕ ต.เวียงกำหลง  
อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 

 

1๙. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจและแก้ไขมลพิษทำงอำกำศ บ้ำนร่องนอด ม.๙ ต.เวียงกำหลง  
อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย และซ่อมแซมไฟกิ่งส่องสว่ำงถนนทำงหลวงหมำยเลข ๑๑๘  

(เชียงรำย – เชียงใหม่) 



 

17 
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนศูนย์เครอืข่ำยเพือ่แก้ไขปญัหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

เชียงราย และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 

 
 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากพ้ืนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ระหว่างซอย ๑๔ ถึง หมู่ ๕ ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ พบว่าโครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๐ เทศบาลต าบลแม่ขะจาน – หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่เจดีย์  
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ห.จ.ก.รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง 
ก าหนดเริ่มงานวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วเสร็จงานวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วคณะกรรมการเข้าตรวจรับ
การจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการเดียวกันกับที่ได้ขอติดตามความคืบหน้า ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ได้ส ารวจพบถนนดินลูกรังสายบ้านรวมไทย หมู่ที่ ๑๓ 
ต าบลทรายขาว เชื่อมต่อบ้านเวียงสา หมู่ที่ ๑๘ ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ถนนช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาล าบากได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน หากไม่ได้รับการแก้ไข
จะท าให้เกิดความเสียหายเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเห็นควรสนับสนุน
งบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑๓ ต าบลทรายขาว - หมู่ที่ ๑๘ 
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสนอโครงการผ่าน
คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
เพ่ือคัดเลือกโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายต่อไป 

๒๐. ขอควำมอนุเครำะห์ติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรปรับปรุงถนนลำดยำง ซอย ๑๔  
เทศบำลต ำบลแม่ขะจำน ต ำบลแม่เจดีย์ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

 

๒1. ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนการเกษตรสายวงเวียนช ารุดเสียหายจากการที่ฝนตกหนักส่งผลกระทบท าให้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวด้วยหินคลุกบดอัด หรือลาดยาง เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรและการสัญจร 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลหงาว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

 
 

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สะพานหน้าโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง คอสะพานขาด ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้สัญจรไปมาเป็นประจ าประกอบด้วยประชาชนทั่วไปและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบสะพานที่ช ารุดและ
ด าเนินการซ่อมแซมสะพานให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้งานได้ตามปกติ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือ 
ท าการส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวและแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 

 
 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนบ้านแสนใจ ม.๗ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ถึง บ้านแสนสุข ต .ศรีค้ า อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย ช ารุดเสียหายการสัญจรไปมาล าบากและท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้สะดวกเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือ 
ท าการส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวและแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 

 
 

๒2. ขอควำมอนุเครำะหป์รับปรุงซ่อมแซมถนนทำงกำรเกษตรช ำรุดเป็นหลุมโคลน 
 

๒3. ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำโรงเรียนบ้ำนห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๒  
ต ำบลแม่สลองใน อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ช ำรุด 

๒4. ขอปรับปรุงถนนที่ช ำรุดเสียหำย ม.๗ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้ำหลวง ถึง บ้ำนแสนสุข ต.ศรีค้ ำ  
อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 

๒5. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงถนนถูกน้ ำป่ำไหลข้ำมทำงเส้นทำงชุมชนห้วยปลำกั้ง  
เทศบำลนครเชียงรำย ถึง เขตเทศบำลต ำบลแม่ยำว อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดช่วงระหว่างเส้นทางชุมชนห้วยปลากั้งเขตเทศบาลนครเชียงราย ถึง เขต เทศบาล
ต าบลแม่ยาว โดยในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าจากไหล่ทาง ไหลข้ามผ่านถนนเส้นดังกล่าวท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงก่อสร้างท่อส าหรับระบายน้ าลอดผ่านถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง 
 ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงราย  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตาม
อ านาจหน้าที่แล้ว 
 

 
 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ าขัวแคร่ 
โดยทางชุมชนขาดงบประมาณในการจัดท าซุ้มไม้ไผ่และเสาซีเมนต์ส าหรับก่อสร้างซุ้มให้เป็นที่พักผ่อนหรือเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวและขายสินค้าตามวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับทางชุมชนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ เทศบาลต าบลบ้านดู่ได้ตรวจสอบ 
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านดู่ พบว่าไม่ได้ขอรับการสนับสนุน
โครงการดังกล่าวจากเทศบาลต าบลบ้านดู่จึงได้แนะน าให้จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง
เทศบาลต าบลบ้านดู่เพ่ือจะได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลบ้านดู่
ต่อไป เทศบาลต าบลบ้านดู่ได้ประสานไปยังส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายโดยได้ข้อมูลแจ้งว่า
ได้จัดสรรงบประมาณการขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ท่องเที่ยวทราบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เป็นไปตามปฏิทิน
กิจกรรมฯ เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
 

 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเชื่อมระหว่างบ้านเจดีย์ หมู่ ๑๑ – บ้านร่องขุ่น หมู่ ๙ ต าบล 
ป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านการสัญจรไปมาได้รับ
ความล าบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังในหลุมท าให้มีความลึกของหลุมเพ่ิมขึ้นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

๒6. ขอควำมอนุเครำะห์สนับสนุนงบประมำณปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองน้ ำขัวแคร่ หมู่ ๑  
ต ำบลบ้ำนดู่ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

 

๒7. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เชื่อมระหว่ำงบ้ำนเจดีย์ หมู่ ๑๑ 
– บ้ำนร่องขุ่น หมู่ ๙ ต ำบลป่ำตำล อ ำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย 
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เส้นทางสัญจรไปมาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว 
 ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 

 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านดอน หมู่ ๓ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เกิด
การช ารุดเสียหาย ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้การได้สะดวกและปลอดภัย 
 ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  
 
 
 
 

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดทรุดโทรมเส้นทางบ้านร่มฟ้าทอง (บริเวณทางขึ้นศูนย์ศิลปะชีพบ้านร่มฟ้าทอง)  
หมู่ ๑๘ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ  
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยจิ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้การได้สะดวกและปลอดภัย 
 ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย  เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  

 
 
 
 
 
 

28. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงกำรเกษตร หมู่ ๓ ต ำบลปอ อ ำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงรำย 

 

29. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้ำนร่มฟ้ำทอง หมู่ ๑๘ ต ำบลปอ อ ำเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงรำย 
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ร้องทุกข์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ หมำยเลขพิเศษ 4 หลัก (สำยด่วน) หมำยเลข 1131 
หรือ 053 – 175322 

ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Chiangrai Clinic 
Center 1131 โดยบูรณาการร่วมกับเวรรักษาสถานที่ราชการและบริหารประชาชนในวันหยุดราชการ  
มีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังข้อเสนอแนะ บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการประชาชน
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับ
เรื่องร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี ้
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ผู้สูงอายุไม่มีรายได้แต่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับสิทธิในการใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ แต่หลังจาก พ.ศ.๒๕๕๙ กลับไม่ได้รับสิทธิในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือการจัดท าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและช่วยเหลือการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลต้า เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในพ้ืนที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบกรณีผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ เนื่องจากขาดคุณสมบัติกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพ่ือการเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐ 
ไร่ หรือการอ่ืนที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑ ไร่ โดยผู้ร้องทุกข์มีที่ดินในขณะลงทะเบียนขอรับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๒๔ ไร่ แต่ในปัจจุบันผู้ร้องทุกข์ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บุตร จ านวน ๖ แปลง 
คงเหลือเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จ านวน ๓ ไร่ ความต้องการของผู้ร้องทุกข์อยากได้รับสิทธิในการใช้บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและมีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการเดินทางไปรักษาพยาบาลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง 
ที่ต้องไปพบแพทย์อยู่บ่อยครั้ง 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะสามารถพิจารณาสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็น
ค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางเ พ่ือเข้ ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 
ซึ่งการด าเนินการช่วยเหลือให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ท าหน้าที่รับค าขอการ
สงเคราะห์ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพ่ือขอรับการสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นล าดับแรก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยทางสังคมให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้า เพ่ือจัดส่งไปยังส านักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดเชียงรายเป็นล าดับแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 

1. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจให้ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ต ำบลต้ำ อ ำเภอขุนตำล จังหวัดเชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  มีการเผาขยะในพ้ืนที่ส่วนบุคคลเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. เป็นประจ าทุกวัน  
ท าให้หายใจไม่สะดวกส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 

ต้องการให้เจ้าของพ้ืนที่เลิกเผาขยะในช่วงเวลาดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปเทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้องขอ
ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยการเผาขยะแต่อย่างใด รวมถึงได้สอบถามประชาชนโดยรอบนั้นไม่มีผู้ใดทราบหรือ  
พบเห็นการเผาขยะแต่อย่างใด 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ทางระบายน้ าเสียของอาคารพาณิชย์ ๓ คูหาถูกกีดกัน โดยเจ้าของอาคารเดิมได้ขายคูหา 
ที่เหลืออยู่ออกไปและเจ้าของใหม่ย้ายเข้ามาอาศัยได้ก่อสร้างรั้วปิดกั้นทางระบายน้ าเสียท าให้เกิดข้อพิพาทขึ้น 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงรายเพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดเส้นทางบ้านปงน้อยใต้ ม.๑๐ ต.ปงน้อย – บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย มีสภาพช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาล าบาก เป็นถนนลาดยางที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาด าเนินการก่อสร้างแต่ด าเนินการก่อสร้างไม่ถึงจุดถนนใหญ่ท าให้ขาดระย ะ 
การสัญจรไปมาได้รับความล าบาก 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เส้นทางดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้สะดวกเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

สรุปกำรให้บริกำรผ่ำนสำยด่วน หมำยเลข 1131 

2. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจกำรเผำขยะ บ้ำนห้วยก้ำง ม.๕ ต.ไม้ยำ อ.พญำเม็งรำย จ.เชียงรำย 

3. ร้องทุกข์ทำงระบำยน้ ำเสียถูกปิดกั้น 

๔. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ำรุดเส้นทำงระหว่ำงบ้ำนปงน้อยใต้ ม.๑๐ ต.ปงน้อย – 

บ้ำนแม่บงใต้ ม.๕ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงรำย 
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เปรียบเทียบในช่วงระหว่ำงในรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒ 

 
เดือน ในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร 

 ตุลาคม 256๑ 10 9 
 พฤศจิกายน 256๑ 5 4 

 ธันวาคม 256๑ 21 7 
 มกราคม 2562 14 12 

 กุมภาพันธ์ 2562 13 20 
 มีนาคม 2562 17 13 
 เมษายน 2562 7 3 

 พฤษภาคม 2562 59 157 
 มิถุนายน 2562 70 114 
 กรกฎาคม 2562 51 119 
 สิงหาคม 2562 18 25 
 กันยายน 2562 30 17 

รวม 315 500 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบในช่วงระหว่ำงในรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ให้บริกำรผ่ำนสำยด่วน หมำยเลข 1131  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปประเภทเรื่องร้องทุกข์ที่ให้บริกำรผ่ำนสำยด่วน หมำยเลข 1131 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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ร้องทุกขท์ำงจดหมำยถึงศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 

 
 

+ 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางระหว่างบ้านแม่พุง ม.๒ – บ้านสันเจริญ ม.๓ ต.ป่าแดด – บ้าน
ป่าแงะ ม.๑ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และปัญหาหนองน้ าลัดตื้นเขินกักเก็บน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างถนนลาดยางเพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัย และขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องขุดลอกดินโคลนและวัชพืชออกจากหนองน้ าลัดเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีน้ าอุปโภคและบริโภค  
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

เดือน 
ไม่ได้

รับสาย 

ไม่มีผู้สนทนา,โทร
ผิด,ไม่พูด,วางสาย

,ก่อกวน 

สายด่วน True 
/สายด่วน Bug 

แจ้ง
เร่ืองราว
ร้องทุกข์ 

อ่ืนๆ 
รวม

ทั้งหมด 

 ตุลาคม 2561 9 8 1 - 1 19 
 พฤศจิกายน 2561 5 3 1 - 1 10 

 ธันวาคม 2561 9 13 2 3 1 28 
 มกราคม 2562 14 12 - - 1 27 

 กุมภาพันธ์ 2562 21 10 - - 2 33 
 มีนาคม 2562 13 17 - - - 30 
 เมษายน 2562 3 7 - - - 10 

 พฤษภาคม 2562 56 51 4 3 1 115 
 มิถุนายน 2562 129 36 11 5 1 182 
 กรกฎาคม 2562 119 46 5 - - 170 
 สิงหาคม 2562 15 23 5 - - 43 

 กันยายน 2562 15 27 4 - 1 47 

รวม 408 253 33 11 9 714 

1. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ำรุดบ้ำนแม่พุง – บ้ำนสันเจริญ ต.ป่ำแดด –  
บ้ำนป่ำแงะ ต.ป่ำแงะ และขุดลอกหนองน้ ำลัด อ.ป่ำแดด จ.เชียงรำย 
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ตู้รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 18 อ ำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงรำย 
  ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการจัดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์และป้ายประชาสัมพันธ์ไปยังที่ว่าการอ าเภอ 
18 อ าเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นทางเลือ กให้กับประชาชน 
ในการร้องทุกข์ โดยมีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน ๑๓ เรื่อง 
ดังนี ้
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  สะพานบ้านแม่เฟือง ม.๕ เชื่อมต่อบ้านห้วยยาโน ม.๑๒ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เป็นสะพานที่มีอายุ
การใช้งานยาวนานหลายปี ลักษณะมีเสาตรงกลางและมีความสูงต่ ากว่าระดับถนนปัจจุบัน โดยในช่วงฤดูฝนจะเกิด
อุทกภัยและน้ าป่าไหลหลากมีขยะและกิ่งไม้ไหลมาทับถมบริเวณสะพานท าให้ระบายน้ าได้ไม่สะดวกจึงไหลเข้าท่วม
หมู่บ้านท าความเดือดร้อนให้กับพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน  
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายช่วยแก้ไขปัญหาโดยท าการ
ยกระดับสะพานให้สูงขึ้น/สร้างใหม่ หรือท าการขุดลอกล าน้ าจันตลอดทั้งสายให้สามารถระบายน้ าได้  
ไม่เกิดปัญหาน้ าท่วมตามมาภายหลัง 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง อบจ.เชียงราย เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  - แบ่งพรรค แบ่งพวก ทุจริตการคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านให้พรรคพวกตนเองได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือสะดวกต่อการทุจริตโครงการของหมู่บ้านและการอนุมัติโครงการ 
  - ทุจริตงบประมาณโครงการที่หมู่บ้านจัดท า 
  - ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน 
  - ใช้อ านาจในทางท่ีมิชอบ ข่มขู่ชาวบ้าน 
  - ทุจริตการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยแจ้งให้คนในหมู่บ้านทราบถึงการ
ประเมินเป็นบางครัวเรือนเท่านั้น ไม่มีการประกาศผ่านเสียงตามสาย 
  - ทุจริตเงินค่าปรับผู้ท าการบุกรุกถางป่าไม้ในเขตบ้านผาแล เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท แต่แจ้ง
เงินค่าปรับในที่ประชุมหมู่บ้าน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท เท่านั้น 
  - ทุจริตงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านซึ่งได้รับงบประมาณจางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีลักษณะถนนขาดหัวและท้าย และลื่นเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจร 

1. ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบสะพำนบ้ำนแม่เฟือง ม.๕ เชื่อมต่อบ้ำนห้วยยำโน ม.๑๒ ต.ป่ำตึง  
อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 

๒. ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำนผำแล  
หมู่ ๖ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย  
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ผ่านเส้นทาง และสร้างถนนเข้าสวนส้มโอแต่ไม่ใช่ถนนส่วนรวมมีผู้ได้รับประโยชน์เพียงผู้เดียว 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านผาแล หมู่ ๖ 
ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านผาแล หมู่ ๖ ต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น  
จังหวัดเชียงราย ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเวียงแก่นได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ใหญ่บ้านผาแล  
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านจากการสอบถามราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ให้การยืนยันว่าไม่พบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านตามข้อกล่าวหาแต่ประการใด ที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่นจึงมี
ความเห็นให้ยุติเรื่อง 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางบ้านแม่ค าใต้ ต าบลป่าสัก เชื่อมระหว่าง บ้านหนองปลาสะเด็ด ต าบลศรีดอนมูล 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นถนนต่างระดับท าให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร
บนถนนเส้นทางดังกล่าว 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ผู้ร้องทุกข์ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ส ารวจแล้วปรากฏว่าถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอความอนุเคราะห์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส ารวจถนนเส้นทางบ้านแม่ค าใต้ ต าบลป่าสัก เชื่อมระหว่าง บ้านหนองปลา
สะเด็ด ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง อบจ.เชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนเส้นทางอ าเภอเชียงแสน – อ าเภอแม่จัน ไม่มีช่องทางข้ามส าหรับคนเดินถนนและ 
สายสื่อสารหย่อนยาน ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างช่องทางข้ามส าหรับคนเดินถนนและแก้ไข 
สายสื่อสารหย่อนยาน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

3. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจถนนเส้นทำงบ้ำนแม่ค ำใต้ ต ำบลป่ำสัก เชื่อมระหว่ำง บ้ำนหนองปลำสะเด็ด 
ต ำบลศรีดอนมูล อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 

4. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจถนนเส้นทำงบ้ำนปำงหมอปวง หมู่ ๖ ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรำย 
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  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักและส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ เชียงราย เพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบ ส านักงาน กสทช. เขต ๓๔ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริเวณหน้าโรงบ่มใบยาสูบเก่าติดกับโรงเรียนบ้านปางหมอปวง หมู่ ๖ ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย พบสายสื่อสารของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) และส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (UniNet) อยู่ในลักษณะไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับยานพาหนะที่สัญจรและประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่ ส านักงาน กสทช. 
เขต ๓๔ ได้แจ้งผลการตรวจสอบสายสื่อสารดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด าเนินการต่อไป
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  จุดกลับรถบริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบุญเรืองมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่จ ากัด
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นเนินไม่สามารถมองเห็นรถฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการย้ายจุดกลับรถโดยย้ายจากจุดเดิม 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลบุญเรืองประมาณ ๒๐๐ เมตร เพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการเกิดอุบัติเหตุ และให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้จุดกลับรถ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลบุญเรือง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในพ้ืน ผลการตรวจสอบ เทศบาลต าบลบุญเรืองได้ส ารวจจุดกลับรถแล้วปรากฏว่าพ้ืนที่กลับรถดังกล่าวเป็นความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวง จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานกับกรมทางหลวง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้ประสานกับส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) ส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการประสานจากส านักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย) ปรากฏว่า
ถนนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทแต่เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานไปยังแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ส ารวจข้อเท็จจริง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ส ารวจข้อเท็จจริงตามค าร้องขอแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการมาติดต่อราชการ ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
ประชาชนในช่วงเวลาราชการ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าร้องขอ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 
 

5. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจจุดกลับรถหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบุญเรือง อ ำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรำย 

6. ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกจำกกำรมำติดต่อรำชกำรที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง  
จังหวัดเชียงรำย 
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีโครงการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านนาล้อม  

ม. ๙ ต.สันทราย เชื่อมต่อ บ้านธรรมจาริก ม.๑๓ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย แต่ประสบปัญหาคือเจ้าของ
พ้ืนที่ไม่ได้อาศัยในพ้ืนที่และไม่ได้รับการอนุญาตทางผู้น าชุมชน ม.๙ และ ม.๑๓ มีความเห็นว่าให้ระงับโครงการ
ดังกล่าวไปก่อนเพ่ือขอเวลาในการเจรจาขออนุญาตให้ถูกต้องจากเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
ปัจจุบันได้รับการอนุญาตและมีหนังสือรับรองจากเจ้าของพ้ืนที่แล้ว 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดหาเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้า
ด าเนินงานโครงการดังกล่าวเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์ เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยัง เทศบาลต าบลสันทราย เ พ่ือส ารวจข้อเท็จจริ ง 
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ร้านกาแฟผาฮี้ ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ บ้านดงม่วงค า ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
มีการคั่วบดกาแฟในเวลากลางคืน มีกลิ่นเหม็น หายใจไม่ออก ท าให้นอนไม่หลับ ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังที่ว่าการอ าเภอแม่สายและองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ  ที่ว่าการอ าเภอแม่สาย 
ได้ประสานขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งงามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยผลการ
ตรวจสอบพบว่าช่องระบายอากาศของโรงคั่วกาแฟมีการหักจึงท าให้ควันของการคั่วเมล็ดกาแฟนั้นออกจากช่อง
ระบายอากาศ ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นในขณะที่คั่วกาแฟ จึงได้เสนอแนะแก่ผู้ประกอบการท าการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว  
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

สายไฟฟ้าล้ าเข้ามาในเขตถนน ซอยเข้าโรงพยาบาลพญาเม็งราย 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขให้จัดระเบียบสายไฟฟ้า  
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเพ่ือตรวจสอบ

7. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจถนนเชื่อมต่อระหว่ำงบ้ำนนำล้อม หมู่ ๙ ต ำบลสันทรำย –  
บ้ำนธรรมจำริก ม.๑๓ ต ำบลแม่จัน อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 

8. ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบร้ำนกำแฟผำฮี้ หมู่ ๒ ต ำบลโป่งงำม อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 

9. ขอควำมอนุเครำะห์จัดระเบียบสำยไฟฟ้ำเพื่อควำมสะดวกและควำมปลอดภัยของประชำชน 
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ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพญาเม็งราย ได้ด าเนินการตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  
พบสายสื่อสาร (สายเคเบิ้ล) ของหน่วยงานองค์การโทรศัพท์ติดตั้งต่ ากว่ามาตรฐานหย่อนยานเกินกว่าที่ก าหนด 
ส่วนระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งตามมาตรฐานปลอดภัยและไม่ได้มีการกีดขวางทางสัญจร
ของประชาชนแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้ประสานไปยัง บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) สาขาเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 
 
 

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ต้องการให้มีสนามกีฬาในหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนได้มีพ้ืนที่ในการออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าสนามโรงเรียน
บ้านต้นง้าว มีสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ ที่สามารถเล่นได้ในช่วงเวลาตอนเย็น – ค่ า ไม่ได้ปิดประตู ทาง
โรงเรียนไม่ได้ห้ามเล่นแต่อย่างใด ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  
เห็นควรใช้สนามกีฬาโรงเรียนบ้านต้นง้าวให้เป็นที่ออกก าลังกายเล่นกีฬาของเยาวชนและผู้สูงอายุ 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรชะลอความเร็วบริเวณ ๓ แยก ทางเข้าวัดดอย
ชมพู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุและมีการสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินบ่อยครั้ง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแพร่ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

 
 
 
 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

๑0. ขอควำมอนุเครำะห์สร้ำงสนำมกีฬำออกก ำลังกำยบ้ำนต้นง้ำว ม.2 ต.บัวสลี อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 

๑1. ขอควำมอนุเครำะห์ติดตั้งไฟสัญญำณชะลอควำมเร็วบ้ำนเหมืองลึก ม.๘ ต.โป่งแพร่  
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 

๑2. ขอควำมอนุเครำะห์ติดตั้งไฟฟ้ำเข้ำที่อยู่อำศัย บ้ำนหนองยำว ม.๑๒ ต.เวียง  
อ.เวียงป่ำเป้ำ จ.เชียงรำย 



 

31 
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนศูนย์เครอืข่ำยเพือ่แก้ไขปญัหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

ไม่ได้รับความสะดวกจากการไม่มีไฟฟ้าส าหรับอุปโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะในยามวิกาล  
บุตรหลานไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในการท าการบ้าน ท าให้ได้รับความล าบาก 
 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สาขาอ าเภอเวียงป่าเป้า เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สาขาอ าเภอเวียงป่าเป้า ออกส ารวจพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบหาวิธีแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเวียงป่าเป้าจะน าปัญหาดังกล่าวเข้าร่วมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่
ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ (คขก.๒) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่การเกษตรให้ประชาชนในพ้ืนที่ หมู่  ๔ 
และหมู่ ๑๒ ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนทราบโดยให้เขียนค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ที่การไฟฟ้าฯ ก าหนด โดยให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองพร้อมรวบรวมค าร้องและเอกสารฯ ส่งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง เพื่อส่งเรื่องขอเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ท ากินทางการเกษตร ระยะที่ ๒ กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สาขาอ าเภอเวียงป่าเป้า ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นอุจจาระหมูจากฟาร์มเลี้ยงหมูในหมู่บ้านและปล่อยน้ าเสีย
ลงในแหล่งน้ าสาธารณะบริเวณพุทธมณฑล ๗๕๐ ปี 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว  

กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
  ศูนย์ เครือข่ าย เ พ่ือแก้ ไขปัญหาและส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่ น  
เปิดให้บริการช่องทางออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการร้องทุกข์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย มี 4 ช่องทาง คือ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย www.chiangraipao.go.th , 
E-mail : callcenter1131@hotmail.com ,  www.facebook.com/ccc1131 และ Line official : 
@539yieys ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา 

  ช่องทางออนไลน์มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์รวม

๑3. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจและแก้ไขมลพิษทำงอำกำศ บ้ำนต้นง้ำว ม.๒ ต.บัวสลี  
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 

http://www.chiangraipao.go.th/
mailto:callcenter1131@hotmail.com
http://www.facebook.com/ccc1131
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ทั้งหมด จ านวน 1๔ เรื่อง โดยท าการรับเรื่องร้องทุกข์ภายใน 3 ชั่วโมง ดังนี้ 
 

ตำรำงข้อมูลเวลำกำรให้บริกำรช่องทำงออนไลน์ รับเรื่องร้องทุกข์ภำยใน 3 ชั่วโมง 
 

เรื่องร้องทุกข์ 
วันที่ 

ร้องทุกข์ 
เวลำ 

ร้องทุกข์ 
วันที่ 

รับเรื่อง 
เวลำที่ 
รับเรื่อง 

จำก
ช่องทำง 

1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ต.ดอยฮาง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

๙ 
พฤศจิกายน 

2561 

๑๐.๐3 น. ๙ 
พฤศจิกายน 

2561 

๑๐.๑๒ 
น. 

Website 

2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรถยนต์
เร่ขายอาหารทะเลส่งกลิ่นรบกวน            
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

๑๒ 
ธันวาคม 
2561 

19.๕๒ น. ๑2 
ธันวาคม 
2561 

๒๐.๑๒ 
น. 

Line 
official 

3. ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด
เชียงราย 

๑4 
ธันวาคม 
2561 

12.04 น. ๑4 
ธันวาคม 
2561 

12.10 
น. 

Website 

4. ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขถนน
ช ารุดเส้นทาง บ้านหลู้ ม.1 - บ้านยายใต้ 
ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

๙ 
กุมภาพันธ์ 

256๒ 

๑๒.๒๙ น. ๙ 
กุมภาพันธ์ 

256๒ 

1๒.44 
น. 

Line 
official 

5. ขอความอนุเคราะห์ส ารวจไฟฟ้าส่อง
สว่าง เส้นทางถนนเด่นห้า - ดงมะดะ 
หมายเลข 1211 

8 มีนาคม 
2562 

10.20 น. 8 มีนาคม 
2562 

10.35 
น. 

facebook 

6. ขอความอนุเคราะห์ประสานเครื่องสูบ
น้ าแรงดันสูงจากส านักงานป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย 

24 
มิถุนายน 
2562 

10.00 น. 24 
มิถุนายน 
2562 

10.50 
น. 

Line 
official 

7. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วย 
ไร้ญาติ 
 

22 
กรกฎาคม 
2562 

10.54 น. 22 
กรกฎาคม 
2562 

10.58 
น. 

Website 

8.ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช ารุด
และสร้างสนามฟุตบอลบ้านห้วยน้ ากืน  
ม.๑๙ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

30 
กรกฎาคม 
2562 

08.18 น. 30 
กรกฎาคม 
2562 

09.00 
น. 

Line 
official 

9. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าอุดตัน ถนนพ่อขุน ซอย 5  
ต.รอบวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

16 
สิงหาคม 
2562 

16.45 น. 16 
สิงหาคม 
2562 

18.00 น. Line 
official 

10. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน
ช ารุดเชื่อมระหว่างบ้านหนองด่าน ม.1  
ต.เวียง - บ้านหัวฝาย ม.1 ต.รอบเวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

20 
สิงหาคม 
2562 

16.23 น. 20 
สิงหาคม 
2562 

16.30 น. Website 

11. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน
ช ารุด ซอยบ้านริมดอย ซอย 1  
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

20 
สิงหาคม 
2562 

14.13 น. 20 
สิงหาคม 
2562 

14.17 น. Line 
official 
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12. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ร้านอาหารวางสิ่งกีดขวางบริเวณท่ีจอดรถ
บนทางสาธารณะ 

13 
กันยายน 
2562 

10.49 น. 13 
กันยายน 
2562 

10.49 น. facebook 

13. ขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบ 
สายสื่อสารโน้มหย่อน ม.11 ต.ป่าตาล  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

16 
กันยายน 
2562 

16.37 น. 16 
กันยายน 
2562 

17.18 น. Line 
official 

14. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์) ช ารุด 

18 
กันยายน 
2562 

10.49 น. 18 
กันยายน 
2562 

10.53 น. Line 
official 

 
รับเรื่องร้องทุกข์ภำยใน 3 ชั่วโมง  จ ำนวน  14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

www.clinic.chiangraipao.go.th 
  มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลและไม่มีที่อยู่อาศัย 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ .เชียงราย ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ได้ลงพื้นที่และได้ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า แก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือ กรณีจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะสามารถพิจารณาสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้เป็น
ค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางเ พ่ือเข้ ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ  ต ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 
ซึ่งการด าเนินการช่วยเหลือให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ท าหน้าที่รับค าขอการ
สงเคราะห์ พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพ่ือขอรับการสงเคราะห์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นล าดับแรก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งเรื่องราวร้องทุกข์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้  
ต าบลดอยฮาง ให้ส านักงานเทศบาลต าบลดอยฮางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสงเคราะห์
ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๑.ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบให้ควำมช่วยเหลือผู้ป่วยยำกไร้ ต ำบลดอยฮำง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงรำย 

http://www.clinic.chiangraipao.go.th/
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เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเร่งรัดการน า
กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ” ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและศูนย์สาธิตการ
เรียนรู้การจัดการวัสดุที่เหลือใช้ โดยจัดอบรม จ านวน ๒ รุ่น 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ่านศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๗๗ แห่ง เพื่อส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดเชียงราย จ านวน 
๗๗ แห่ง จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเร่งรัดการน ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ” 
ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทางและศูนย์สาธิตการเรียนรู้การจัดการวัสดุที่เหลือใช้ 
ให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ไร้ญาติพ่ีน้อง และสภาพที่อยู่อาศัยค่อนข้างทรุดโทรม 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือเรื่องสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับผู้ป่วย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ .เชียงราย ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ได้ลงพ้ืนที่และได้ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เบื้องต้น โดยให้จัดท าหนังสือขอรับการช่วยเหลือไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นล าดับแรกก่อน 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้รับแจ้งผ่านทางสายด่วน ๑๑๓๑ แจ้งว่า ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้ว  
ณ บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๓ ต าบลเวียงห้าว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย และยุติการด าเนินการช่วยเหลือกรณี 
ร้องทุกขใ์นเรื่องดังกล่าว  
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

๓.ขอควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยไร้ญำติ 

๔.ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมถนนช ำรุดเชื่อมระหว่ำงบ้ำนหนองด่ำน ม.๑ ต.เวียง – บ้ำนหัวฝำย  
ม.๑ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 

๒.ขอควำมอนุเครำะห์ประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในเขตจังหวัดเชียงรำย 
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  ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑ ต าบลรอบเวียง – บ้านหนองด่าน หมู่
ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (หัวฝาย ซอย ๖) ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงรายเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ 
ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 

Facebook : www.facebook.com/chiangrai clinic center 1131 
  มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนสายเด่นห้า – ดงมะดะ ช่วงระหว่างรอยต่อบ้านป่าซาง หมู่ ๑ ต าบลโป่งแพร่  
อ าเภอแม่ลาว – บ้านใหม่ หมู่ ๘ ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณอ่างเก็บน้ า 
หนองช้างคต ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างส าหรับผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
และเสี่ยงต่อการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ร้านก๋วยจั๊บดาวอุบลได้วางสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถบนทางสาธารณะเพ่ือกั้นไว้เป็นที่ 
จอดรถหน้าร้านส าหรับลูกค้าบริเวณหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
กวดขันวินัยจราจรในพ้ืนที่ดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 

๑.ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจไฟฟ้ำส่องสว่ำงเส้นทำงถนนเด่นห้ำ – ดงมะดะ หมำยเลข ๑๒๑๑ 

๒.ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบร้ำนอำหำรวำงส่ิงกีดขวำงบริเวณที่จอดรถบนทำงสำธำรณะ 



 

36 
รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนศูนย์เครอืข่ำยเพือ่แก้ไขปญัหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 

Line official : @539yieys 

  มีผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ได้รับกลิ่นรบกวนจากเพ่ือนบ้านข้างเคียงเนื่องจากเพ่ือนบ้านท ากิจการรถยนต์เร่ขายอาหาร
ทะเล แต่ไม่มีการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียจากอาหารทะเลที่ดี จึงส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านที่อยู่ข้างเคียง 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน เพื่อส ารวจข้อเท็จจริง
ในพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามค าร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ถนนช ารุดเส้นทางบ้านหลู้ ม.1 – บ้านยายใต้ ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  
ช ารุดมากไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ถนนเส้นทางดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างโดยหน่วยงานทหาร 
นพค.๓๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ส่งมอบงานตามโครงการให้กับเทศบาลต าบลม่วงยายไว้เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์และช่วยกันบ ารุงรักษา 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าวเพ่ือให้ 
ผู้สัญจรไปมาในพื้นที่ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพ่ือส ารวจ
ข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามค าร้องขอแล้ว 
  
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  เกษตรกรอ าเภอเวียงแก่นประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ขาดแคลนน้ าอุปโภคในการท า
การเกษตร เนื่องจากน้ าในล าห้วยและอ่างเก็บน้ าวองแห้งขอดไม่มีน้ าอุปโภคส าหรับท าสวนส้มโอและท านา 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานเครื่องสูบน้ าแรงดันสูง 
จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

2. ขอควำมอนุเครำะห์ปรับปรุงแก้ไขถนนช ำรุดเส้นทำงบ้ำนหลู้ ม.1 – บ้ำนยำยใต้ ม.5 ต.ม่วงยำย  
อ.เวียงแก่น จ.เชียงรำย 

3. ขอควำมอนุเครำะห์ประสำนเครื่องสูบน้ ำแรงดันสูงจำกส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัดเชียงรำย 

1. ขอควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบรถยนต์เร่ขำยอำหำรทะเลส่งกลิ่นรบกวน ต ำบลเวียง อ ำเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรำย 

ง
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  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ตามอ านาจ
หน้าที่แล้ว ผลการตรวจสอบ ทางส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหา  
โดยใช้การสูบน้ าระยะไกลพร้อมกับท าการระดมสรรพก าลัง คือ แกนน าผู้น าชุมชน และเทศบาลต าบลม่วงยาย  
ได้ร่วมกันติดตั้งและวางสายสูบน้ าไปยังอ่างเก็บน้ าวองแล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยน้ ากืนช ารุดในฤดูฝนจะมีน้ าไหลลงมาจากภูเขากัดเซาะถนน  
ท าให้ช ารุดเป็นร่องน้ าและหลุมโคลนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางท าให้การสัญจรไปมาล าบาก 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้การ
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

การท าถนนเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์ การท าถนนได้ปิด
ทับทางระบายน้ าส่งผลกระทบท าให้ระบายน้ าได้ไม่สะดวกท าให้เกิดน้ าขังบริเวณถนน 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการส ารวจและแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบ้านริมดอย ซอย ๑ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้การได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 

4. ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมถนนช ำรุดและสร้ำงสนำมฟุตบอลบ้ำนห้วยน้ ำกืน ม.๑๙ ต.วำวี  
อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 

5. ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำอุดตันถนนพ่อขุน ซอย๕ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย  
จ.เชียงรำย 

6. ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมถนนช ำรุด ซอยบ้ำนริมดอย ซอย ๑ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงรำย  
จ.เชียงรำย 
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  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

มีสายสื่อสารของบริษัทเอกชนจ านวน ๖ สาย โน้มหย่อนพาดลงมาทับสายไฟฟ้าหลักบริเวณ
หน้าที่อยู่อาศัยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ 
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เข้าด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์ เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย  
สาขาอ าเภอขุนตาล เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
 
 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
  ไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ช ารุดไม่สามารถใช้การได้ เป็นระบบ
ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ติดตั้ง ณ บ้านปล้องส้าน หมู่ ๘ ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย  
ควำมต้องกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
  ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ 
  ศูนย์เครือข่ายฯ ได้ประสานไปยังส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่และด าเนินการตามหน้าที่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ขอควำมอนุเครำะห์ซ่อมแซมฟฟ้ำส่องสว่ำงระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ (โซล่ำเซลล์) ช ำรุด 

7. ขอควำมอนุเครำะห์จัดระเบียบสำยสื่อสำรโน้มหย่อน ม.๑๑ ต.ป่ำตำล อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 
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สรุป เร่ืองรำวร้องทุกข์ของศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมสี่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๒  

ตำรำงแสดงกำรด ำเนินงำนภำยใน 15 วัน 

ที ่ เรื่องร้องทุกข์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสะพานบ้านแม่เฟือง 
ม.5 เชื่อมบ้านห้วยยาโน ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่  
2 ตุลาคม 
2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
16 ตุลาคม 

2561 
14 วัน 

2 ขอความอนุเคราะห์ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 และขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รับเรื่อง ณ วันที่  
31 ตุลาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
๙ พฤศจิกายน 

2561 
9 วัน 

3 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจพื้นที่ ม.1 ต.เทอดไทย  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพ่ือจัดท าประปาหมู่บ้าน
ให้มีคุณภาพสามารถใช้อุปโภค บริโภคได้ 

รับเรื่อง ณ วันที่  
31 ตุลาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
๙ พฤศจิกายน 

2561 
9 วัน 

4 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านผาแล ม.6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 พฤศจิกายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 พฤศจิกายน 

2562 
3 วัน 

5 เรื่องร้องเรียน กรณี สมาคมของผู้พิการในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อ 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 

รับเรื่อง ณ วันที่  
20 พฤศจิกายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
22 พฤศจิกายน 

2561 
2 วัน 

6 
ขอความอนุเคราะห์ส ารวจให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
21 พฤศจิกายน 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
28 พฤศจิกายน 

2561 
7 วัน 

7 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางบ้านปาง
หมอปวง หมู่ ๖ ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
๓ ธันวาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
11 ธันวาคม 

2561 
8 วัน 

8 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเส้นทางบ้านป่าสัก
น้อย ม.12 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน เชื่อมต่อกับ  
บ้านแม่ค าน้ าลัด ม.3 ต.จันจวา้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
๓ ธันวาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
11 ธันวาคม 

2561 
8 วัน 
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ที ่

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการทุจริตพ้ืนที่ 
ขายของงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 
ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
13 ธันวาคม 

2561 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
19 ธันวาคม 

2561 
6 วัน 

11 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจจุดกลับรถหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
15 มกราคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
24 มกราคม 

2561 
9 วัน 

12 ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการมาติดต่อ
ราชการ ที่ว่าการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
17 มกราคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
30 มกราคม 

2562 
14 วัน 

13 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจถนนเชื่อมระหว่าง  
บ้านนาล้อม ม.9 ต.สันทราย - บ้านธรรมจาริก ม.
13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
19 มกราคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
25 มกราคม 

2562 
6 วัน 

14 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจและก าจัดวัชพืชในแม่น้ า
ลัว ต.โยนก อ.เชียงแสน  จ.เชยีงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
29 มกราคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 

2562 
6 วัน 

15 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจติดตั้งท่อระบายอากาศ
ส าหรับห้องน้ าสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
22 มีนาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
28 มีนาคม 

2562 
6 วัน 

16 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร้านกาแฟผาฮี้ หมู่ที่ 
2 ต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
4 เมษายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
17 เมษายน 

2562 
13 วัน 

17 ขอความอนุเคราะห์จัดสร้างถนนเชื่อมระหว่าง 
บ้านสันป่าสัก ต.เม็งราย - บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา - 
บ้านสันหลวง ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
11 เมษายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
22 มิถุนายน 

2562 
11 วัน 

18 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจการเผาขยะ บ้านห้วย
ก้าง ม.5 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
8 พฤษภาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
14 พฤษภาคม 

2562 
6 วัน 

19 ขอรับสิทธ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเรื่อง ณ วันที่ 
22 พฤษภาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 

2562 
9 วัน 
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ที ่

เรื่องท่ีร้องทุกข์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

20 ร้องทุกข์ทางระบายน้ าเสียถูกปิดกั้น รับเรื่อง ณ วันที่ 
27 พฤษภาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 มิถุนายน  

2562 
8 วัน 

21 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างสะพานเลียบริมน้ า
หนองผาและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ.พาน  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
27 พฤษภาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
5 มิถุนายน  

2562 
9 วัน 

22 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างสะพานบ้านกล้วยทราย
งาม ม.12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
4 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
6 มิถุนายน  

2562 
2 วัน 

23 ขอความอนุเคราะห์จัดระเบียบสายสื่อสาร
โทรคมนาคมเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
4 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
7 มิถุนายน  

2562 
3 วัน 

24 ขอความอนุเคราะห์ระงับการเผยแพร่ระบาดของ
หนอนและท าแนวป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งแม่น้ ารวก 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
5 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
11 มิถุนายน  

2562 
6 วัน 

25 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจแหล่งน้ า หนองน้ า ปล่อย
ให้รกร้างตื้นเขินในพ้ืนที่  บ้านสันนา หมู่ที่ 2  
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
5 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
13 มิถุนายน  

2562 
8 วัน 

26 ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าแฝ  
ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
5 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 มิถุนายน  

2562 
7 วัน 

27 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่าง บ้านป่าแฝ 
ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
5 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 มิถุนายน  

2562 
7 วัน 

28 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขถนนช ารุด
เส้นทาง ต าบลป่าแงะ - ต าบลโรงช้าง หมู่บ้านศรี
ดอนชัย ต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
13 มิถุนายน  

2562 
7 วัน 

29 ขอความอนุเคราะห์ขยายถนนทางการเกษตร
ระหว่าง ต.งิ้ว - ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
13 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
19 มิถุนายน  

2562 
6 วัน 
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ที ่

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

30 ขอความอนุเคราะห์สร้างสนามกีฬาออกก าลังกาย
บ้านต้นง้าว ม.2 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
19 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
20 มิถุนายน  

2562 
1 วัน 

31 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟสัญญาณชะลอความเร็ว
บ้านเหมืองลึก ม.8 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย 
ต าบลจอมสวรรค์ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
19 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
20 มิถุนายน  

2562 
1 วัน 

32 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด
บ้านแม่พุง - บ้านสันเจริญ ต.ป่าแดด - บ้านป่าแงะ  
ต.ป่าแงะ และขุดลอกหนองน้ าลัด อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
24 มิถุนายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
26 มิถุนายน  

2562 
2 วัน 

33 ขอความอนุเคราะห์จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านเวียงกาหลง ม.15 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่า
เป้า จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
1 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
5 กรกฎาคม 

2562 
4 วัน 

34 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจและแก้ไขมลพิษทาง
อากาศ บ้านร่องนอด ม.9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียง 
ป่าเป้า จ.เชียงราย และซ่อมแซมไฟก่ิงส่องสว่าง
ถนนทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงราย - 
เชียงใหม่) 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
1 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
5 กรกฎาคม 

2562 
4 วัน 

35 ขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้าโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 14 เทศบาลต าบล 
แม่ขะจาน - ต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
19 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
24 กรกฎาคม 

2562 
5 วัน 

36 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
26 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 

2562 
5 วัน 

37 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด
เส้นทางระหว่างบ้านปงอ้อยใต้  ม.10 ต.ปงน้อย - 
บ้านแม่บงใต้ ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.
เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
26 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 

2562 
5 วัน 

38 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนช ารุดและสร้าง
สนามฟุตบอลบ้านห้วยน้ ากืน ม.19 ต.วาวี  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย     

รับเรื่อง ณ วันที่ 
25 กรกฎาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
5 สิงหาคม  

2562 
11 วัน 
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ที ่

 
เรื่องท่ีร้องทุกข์ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

39 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
การเกษตรช ารุดเป็นหลุมโคลน 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 สิงหาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
5 สิงหาคม  

2562 
3 วัน 

40 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ม.2 ต.แม่สลองใน  
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 สิงหาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 สิงหาคม  

2562 
3 วัน 

41 ขอปรับปรุงถนนที่ช ารุดเสียหาย ม.7 ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง ถึงบ้านแสนสุข ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
6 สิงหาคม 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
9 สิงหาคม  

2562 
3 วัน 

42 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าเข้าท่ีอยู่อาศัย  
บ้านหนองยาว ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กันยายน  

2562 
2 วัน 

43 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนนถูกน้ าป่าไหลข้าม
ทาง เส้นทางชุมชนห้วยปลากั้ง เทศบาลนคร
เชียงราย ถึง เขตเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กันยายน  

2562 
2 วัน 

44 ขอความอนุเคราะห์ส ารวจและแก้ไขมลพิษ 
ทางอากาศ บ้านต้นง้าว ม.2 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
2 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กันยายน  

2562 
2 วัน 

45 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนองน้ าขัวแคร่ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
3 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กันยายน  

2562 
1 วัน 

46 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ เชื่อมระหว่างบ้านเจดีย์ ม.11 - 
บ้านร่องขุ่น ม.9 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
3 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
4 กันยายน  

2562 
1 วัน 

47 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
การเกษตร ม.3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
9 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 กันยายน  

2562 
3 วัน 

48 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
บ้านร่มฟ้าทอง ม.18 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

รับเรื่อง ณ วันที่ 
9 กันยายน 

2562 

เสร็จสิ้น ณ วันที่ 
12 กันยายน  

2562 
3 วัน 

 
เร่ืองร้องทุกขท์ี่ด ำเนินกำรทั้งหมดจ ำนวน 48 เร่ือง 

ด ำเนินกำรภำยใน  15 วัน   จ ำนวน 48 เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนท่ี ๔ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  แบบส ารวจนี้ มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (Chiangrai Clinic Center) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อไป 
โดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 ราย จากการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่และการประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยการมอบแบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ แผ่นพับ โปสเตอร์และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและบุคคลที่
สนใจ ในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประจ าอ าเภอในเขตจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเทิง อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอ
เวียงแก่น อ าเภอขุนตาล อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 117 78 
หญิง 33 22 
รวม 150 100 

 จำกตำรำงท่ี 1.1 จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 78  
เพศหญิง 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 
ตำงรำงที่ 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี - - 
21 – 35 ป ี 13 8.7 
36 – 50 ป ี 90 60 
51 ปี ขึ้นไป 47 31.3 

รวม 150 100 
  
จำกตำรำงที่ 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 50 ปี จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมา มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.3 และอายุระหว่าง 21 - 35 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 
 
ตำรำงท่ี 1.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
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อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 10 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 4 2.7 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 19 12.7 
รับจ้างทั่วไป 20 13.3 
เจ้าของกิจการ 3 2 
เกษตรกร 88 58.7 
นักเรียน/นักศึกษา 1 0.6 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ - - 

รวม 150 100 
  จำกตำรำงที่ 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 88 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58.7 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอาชีพค้าขายอิสระ 
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล ำเนำ จ ำนวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 13 8.7 
อ าเภอเวียงชัย - - 
อ าเภอเชียงของ - - 
อ าเภอเทิง 10 6.7 
อ าเภอพาน - - 
อ าเภอป่าแดด - - 
อ าเภอแม่จัน 17 11.3 
อ าเภอเชียงแสน - - 
อ าเภอแม่สาย - - 
อ าเภอแม่สรวย 9 6 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 33 22 
อ าเภอพญาเม็งราย - - 
อ าเภอเวียงแก่น 9 6 
อ าเภอขุนตาล 7 4.7 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 30 20 
อ าเภอแม่ลาว - - 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 22 14.6 
อ าเภอดอยหลวง - - 
รวม 150 100 
  ตำรำงที่  1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีภูมิล า เนาอยู่ ในอ าเภอเวี ยงป่า เป้ า  
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  
และอ าเภอเวียงเชียงรุ้งจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์และกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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ตำรำงที่ 2.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 

ทรำบหรือไม่ จ ำนวน ร้อยละ 
ทราบ 64 42.7 
ไม่ทราบ 86 57.3 

รวม 150 100 
  จำกตำรำงที่ 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ 
จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.3 และทราบว่ามีศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ จ านวน 64 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 42.7  
ตำรำงท่ี 2.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจ าแนกตามช่องทางประชาสัมพันธ์ 

ช่องทำง จ ำนวน ร้อยละ 
หนังสือพิมพ์ 1 0.7 
วิทยุ 8 5.3 
โทรทัศน์ 9 6 
แผ่นพับ/ใบปลิว 32 21.4 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 50 33.3 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 0.7 
ไม่รู้จัก 41 27.3 
อ่ืนๆ 8 5.3 

รวม 150 100 
   
  จำกตำรำงที่ 2.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาฯ  
ตามช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาไม่รู้จัก จ านวน 41 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 27.3 และช่องทางแผ่นพับ/ใบปลิว จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.4 ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 2.3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยร้องทุกข์ต่อศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 
จ าแนกเป็นประเภทที่ร้องทุกข ์

ประเภทท่ีร้องทุกข์ จ ำนวน ร้อยละ 
การศึกษา 3 2 
ศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม 4 2.7 
ไฟฟ้า/ประปา 13 8.7 
อาชญากรรม - - 
อุบัติเหตุ/การจราจร 3 2 
ถนน/สะพาน/แหล่งน้ า/ฝาย 23 15.3 
การท่องเที่ยว 2 1.3 
ระเบียบ/กฎหมาย - - 
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ประเภทท่ีร้องทุกข์ จ ำนวน ร้อยละ 
สิ่งแวดล้อม 4 2.7 
ภัยพิบัต ิ 9 6 
ยาเสพติด 3 2 
สุขภาพ/กีฬา 1 0.7 
คุณภาพชีวิต/เยาวชน/ประชาชน/
ผู้สูงอายุ 

8 5.3 

ไม่เคยร้องทุกข์ 74 49.3 
อ่ืนๆ 3 2 

รวม 150 100 
  จำกตำรำงท่ี 2.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยร้องทุกข์ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 51.3 รองลงมาร้องทุกข์ประเภทถนน/สะพาน/แหล่งน้ า/ฝาย จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.3 และ
ร้องทุกข์ประเภทไฟฟ้า/ประปา จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

 
รำยกำร 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 
เฉลี่ย 

 
ผลที่ได้ 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขอรับบริการ 

16 35 69 30 - 3.25 พึงพอใจ 

2. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน 

9 45 59 37 - 3.17 พึงพอใจ 

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์
เครือข่ายฯ 

9 39 71 31 - 3.20 พึงพอใจ 

4. การจัดให้มีแบบฟอร์มค าร้องในการใช้
บริการที่สะดวก 

9 48 60 33 - 3.22 พึงพอใจ 

5. การจัดให้มีหน่วยบริการนอกสถานที่ 10 56 48 36 - 3.27 พึงพอใจ 

6. การมีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่หลากหลาย 

9 40 68 33 - 3.17 พึงพอใจ 

7. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

9 36 79 26 - 3.19 พึงพอใจ 

8. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถาม
ให้กับประชาชนได้ 

9 50 68 23 - 3.30 พึงพอใจ 

9. จ านวนของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

9 40 71 30 - 3.19 พึงพอใจ 

10. ความรวดเร็วในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบและการแจ้งผล
การด าเนินการ 

9 43 69 29 - 3.21 พึงพอใจ 

เฉลี่ย 98 432 662 308 - 3.21 พึงพอใจ 
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เกณฑ์วัดระดับควำมพึงพอใจจำกค่ำเฉลี่ย 
   ค่ำเฉลี่ย  ตั้งแต่ 4.00  พึงพอใจมากที่สุด 
     3.50 – 3.99  พึงพอใจมาก 
     3.00 – 3.49  พึงพอใจ 
     2.50 – 2.99  ควรปรับปรุง 
     น้อยกว่า 2.50  ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
  จำกตำรำงท่ี 3.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic 
Center) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.21 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. ไม่รู้จัก 
     ๒. ไม่รู้เลยว่ามีโครงการดี ๆ อย่างนี้ รู้แต่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงรายที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องทุกข์      

ต่าง ๆ ถ้าประชาชนรู้ว่ายังมีโครงการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของอบจ. จะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

๓. น่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ 
๔. ขอให้มาออกบริการบ่อย ๆ 
๕. ท่านต้องให้ความรู้กับชาวบ้านให้ชัดเจน เข้าถึงแต่ละหมูบ้าน 
๖. ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงประชาชน 
๗. เยี่ยมค่ะ ได้ความรู้ดีดีเพ่ิมเติม 
๘. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้กว้างมากขึ้นเพ่ือให้มีการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น 
๙. การกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชน 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 
ที่มีต่อโครงกำรศูนย์เครือข่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
(Chiangrai Clinic Center) 

 
 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ  ไม่เกิน 20 ปี 20 - 35 ป ี 36 – 50 ป ี 51 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
 รับจ้างทั่วไป   เจ้าของกิจการ   เกษตรกร 
 นักเรียน/นักศึกษา  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
4. ภูมิล าเนาของท่านในปัจจุบัน 
     เมือง   เวียงชัย   เชียงของ  เทิง 
 พาน   ป่าแดด   แม่จัน   เชียงแสน 
 แม่สาย   แม่สรวย   เวียงป่าเป้า  พญาเม็งราย 
 เวียงแก่น  ขุนตาล   แม่ฟ้าหลวง  แม่ลาว 
 เวียงเชียงรุ้ง  ดอยหลวง                   อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
5. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) 
 ทราบ    ไม่ทราบ 
6. ท่านรู้จักศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) จากช่องทางใด 
 หนังสือพิมพ์   โทรทัศน์    แผ่นพับ/ใบปลิว 
 วิทยุ    ป้ายประชาสัมพันธ์                   อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น www.chiangraipao.go.th , Line Official    ไม่รู้จัก 
                                      และ www.facebook.com/ccc1131 
7. ท่านเคยร้องทุกข์ต่อศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) เกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การศึกษา  ศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม ไฟฟ้า/ประปา 
 อาชญากรรม  อุบัติเหตุ/การจราจร  ถนน/สะพาน/แหล่งน้ า/ฝาย  

การท่องเที่ยว  ระเบียบ/กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม 
 ภัยพิบัต ิ  ยาเสพติด   สุขภาพ/กีฬา 
 คุณภาพชีวิต/เยาวชน/ประชาชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  อ่ืนๆ(ระบุ)...................................... 

ไม่เคยร้องทุกข์ 

ค าช้ีแจง 

 แบบส ารวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai Clinic Center) เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและประชาชนท่ีมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อไป 
 

แบบส ารวจที่............ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
 

 
 
 

รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ 
     

2. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชน 

     

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์เครือข่ายฯ      

4. การจัดให้มีแบบฟอร์มค าร้องในการใช้บริการที่สะดวก      

5. การจัดให้มีหน่วยบริการนอกสถานที่      

6. การมีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
หลากหลาย 

     

7. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่      

8. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามให้กับประชาชนได้      

9. จ านวนของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      

10. ความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบและการแจ้งผลการด าเนินการ 
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ส่วนท่ี ๕ 

แผนภูมิ/กรำฟ ข้อมูลกำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ต่ำงๆ 
 

รำยงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำวัน 
ระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
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รำยงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำวัน 
ระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
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