
จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทัง้หมด

อยู่ระหว่างตรวจสอบ
อยู่ระหว่างการด าเนินการ

แก้ไข
ส่งเรื่องไปยงัหน่วยงาน

อ่ืน
แล้วเสร็จ

59 6 17 16 20

                                            

สรุปเรื่องร้องเรียนประจ าปงีบประมาณ 2561



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

1 10 ตค. 60 10 ตค. 60 10 ตค. 60 ขอความชว่ยเหลือด้านการขนยา้ยและ
งบสนับสนุน

 24 ต.ค.60 30 พ.ย. 60 แจง้ประสานกรมชลประทานแล้วให้การ
สนับสนุนเคร่ืองจกัรในการขนยา้ยขา้วของแต่ไม่
มีงบประมาณสนับสนุน

2 9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 การจดัระเบียบร้านค้าขายของบริเวณ
พระสถปูเจดียพ์ระนเรศวร

20 พย. 60 เสนอนายกพิจารณาแล้ว

3 7 ธค 60 8 ธค.60 ชม 51003/944 7 ธค. 60 ร้องเรียนสถานบันเทิงเสียงดัง (ท่าชา้ง) 19-Dec-60 แจง้เทศบาลนครเชยีงใหม่

4 7 ธค 60 8 ธค.60 ชม 51003/943 7 ธค. 60 ร้องเรียนการน ารถยนต์ส่วนกลางมาใช้
ส่วนตัว

19-Dec-60 แจง้เวียนก าชบัการใชร้ถยนต์ส่วนกลาง

5 7 ธค 60 8 ธค.60 ชม 51003/942 7 ธค. 60 ร้องเรียนร้านอาหารเสียงดัง (แถว
แฟลตเอื้ออาทรหนองหอย)

19-Dec-60 8 กพ.61 แจง้เทศบาลนครเชยีงใหม่ ให้จนท.เขา้แกไ้ข
ปัญหากบัผู้ประกอบการแล้ว -แจง้กองแผนฯ 
แจง้ผลทางเว็บไซต์แล้ว

ผลการด าเนินงาน

หนังสือรอ้งเรยีน 2561

ล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

6 21 ธค. 60 22 ธค.60 ชม0918/5392 20 ธค. 60 ร้องเรียน/ร้องทุกข ์กรณีถนนบ้านป่า
ไผ่ ม.11  เชื่อมบ้านดอยป่าไผ่  ม.15 
 ต.แม่คะ  อ.ฝาง

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 ซ่อมแซมแถนนบ้านแม่ป่าไผ่  ม.11 บ้านดอยป่า
ไผ่  ม.15 ต.แม่คะ เชื่อมบ้านหนองออ้ม  ม.11
 ต.แม่ขา่ อ.ฝางแล้วเสร็จ

7 21 ธค. 60 22 ธค.60 20 ธค. 60 การซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการ
เร่งด่วน (ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชยีงดาว)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 ซ่อมแซมแถนนบ้านห้วยลึก  ม.6  ต.ปิงโค้ง  
เชื่อมบ้านหนองแขม  ม.11  ต.แม่นะ  อ.เชยีง
ดาว แล้วเสร็จ

8 21 ธค. 60 22 ธค.60 20 ธค. 60 การซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการ
เร่งด่วน (บ้านห้วยโจ ้ ม.4,ม.6 ต.แม่
นะ  อ.เชยีงดาว)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 ซ่อมแซมแถนนบ้านห้วยโจ ้ ม.4  ต.แม่นะ 
เชื่อมบ้านเชยีงดาว ม.6  อ.เชยีงดาว

9 21 ธค. 60 22 ธค.60 20 ธค. 60 การซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการ
เร่งด่วน (ถนนเชื่อมต.เมืองงาย, ต.ทุ่ง
ขา้วพวง    อ.เชยีงดาว)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 1. ซ่อมแซมถนนบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย
เชื่อมบ้านหัวทุ่ง ม.14 ต.เมืองงาย เสร็จแล้ว  
2.ซ่อมแซมถนนบ้านสบงาย  ม.5 ต.เมืองงาย - 
บ้านห้วยทรายขาว ม.5  ต.ทุ่งขา้วพวง อ.เชยีง
ดาว อยู่ระหว่างการซ่อมแซม



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

10 14 ธ.ค. 60 18 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 ร้องเรียนร้านเหล้าติดกบัการไฟฟ้า    
 อ.ฝาง เล่นดนตรีเสียงดัง

กองแผนแจ้ง
เบื้องต้นทางเว็บ
ไซด์ 13 ธค. 

60 นิติการแจ้ง
ประสาน

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง       

 3 มค. 61

16 กพ.61 ประสานเทศบาลต าบลเวียงฝาง โดยทต.เวียง
ฝางแจง้ร้านอาหารดังกล่าวให้งดใชเ้คร่ืองดนตรี 
หลังเวลา 22.00 น. 2) หากมีเคร่ืองเสียงไม่ให้
ดังออกไปนอกร้าน 3)หากต้องการใชเ้สียงให้
สร้างห้องเกบ็เสียงถกูต้องตามหลักสุขาภบิาล

11 21 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ขอเร่งรัดท าถนนคสล.เป็นการเร่งด่วน 
(บ้านโป่งนอก  ม.2  ต.โป่งแยง-บ้าน
หนองหอยเกา่  ม.7  อ.แม่ริม)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 แจง้ประสานขอความร่วมมืออปท.ในเขตพื้นที่แล้ว

12 21 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ขอเร่งรัดท าถนนคสล.เป็นการเร่งด่วน 
(บ้านโป่งนอก  ม.2  ต.โป่งแยง-ต.สะ
เมิงเหนือ  อ.สะเมิง)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 แจง้ประสานขอความร่วมมืออปท.ในเขตพื้นที่แล้ว

13 21 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ขอเร่งรัดท าถนนคสล.เป็นการเร่งด่วน 
(บ้านออ้ย  ม.1  ต.ห้วยทราย  ม.3    
        ต.แม่แรม  อ.แม่ริม)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านห้วย
ทราย ม.1 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านสะลวงนอก 
ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม

14 21 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ขอเร่งรัดท าถนนคสล.เป็นการเร่งด่วน 
(บ้านแอน  ม.4  ต.ห้วยทราย-บ้านปาง
เหว  ม.3 ต.แม่แรม  อ.แม่ริม)

5 มค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านปางเหว 
 ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านออ้ย  ม.1  ต.ห้วย
ทราย  อ.แม่ริม



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

15 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั 
(ม.12 ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านขนุแปะ(หยอ่ม
บ้านป่ากล้วย)  ม.12  ต.บ้านแปะ - บ้านห้วย
ส้มป่อยใหม่(หยอ่มบ้านหินเหล็กไฟ) ม.8  ต.
ดอยแกว้ อ.จอมทอง

16 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั 
(ม.18 ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านบวกห้า ม.18 ต.
บ้านแปะ - บ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย  อ.
จอมทอง

17 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
     (ม.11 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 ประสานขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลต าบลแม่
สอย

18 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
       (ม.7 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 ประสานขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลต าบลแม่
สอย

19 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
        (ม.6 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 ประสานขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลต าบลแม่
สอย



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

20 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
      (ม.5 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านโรงวัว 
ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง - บ้านหนองปลาสะ
วาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

21 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
    (ม.4 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านใหม่
สารภ ีม.4 ต.แม่สอย - บ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย  ม.
11 ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง

22 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
     (ม.10 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านห้วยม่วง ม.10 ต.
แม่สอย - บ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเต๊ียะ  อ.
จอมทอง

23 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
    (ม.3 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 ประสานขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลต าบลแม่
สอย

24 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
     (ม.2 ต.แม่สอย  อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 ประสานขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลต าบลแม่
สอย



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

25 22 ธค. 60 25 ธค. 60 20 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
     (ม.14 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านบนนา(หยอ่มบ้าน
กอ่งแพะ) ม.14 ต.บ้านแปะ-บ้านห้วยส้มป่อย
ใหม่ ม.8 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง

26 26 ธค. 60 27 ธค. 60 26 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
    (ม.21 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านแม่ยะ
น้อย  ม.18  ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านขนุแตะ ม.
5 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง

27 26 ธค. 60 27 ธค. 60 26 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
       (ม.8 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านใหม่สันตึง  ม.8  
ต.ขว่งเปา - บ้านน้ าตกแม่กลาง ม.20 ต.บ้าน
กลาง อ.จอมทอง

28 26 ธค. 60 27 ธค. 60 26 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
        (ม.19 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซมถนนบ้านแม่ยะ
น้อย  ม.18  ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านขนุแตะ ม.
5 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง

29 26 ธค. 60 27 ธค. 60 26 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
       (ม.5 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านแม่ยะน้อย ม.18  
ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านขนุแตะ  ม.5  ต.ดอยแกว้
  อ.จอมทอง



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

30 26 ธค. 60 27 ธค. 60 26 ธค. 60 ร้องทุกขโ์ครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ถนนภายในหมู่บ้านที่เกดิเหตุอทุกภยั  
       (ม.23 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง)

11 ม.ค. 61 22 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนนบ้านแม่ยะน้อย ม.18  
ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านขนุแตะ  ม.5  ต.ดอยแกว้
  อ.จอมทอง

31 9 มค. 61 10 มค. 61 9 มค. 61 ร้องเรียนการน าเคร่ืองจกัรมาใชส่้วนตัว 19 มค. 61 แจง้ก าชบัส านักการชา่ง, กองแผนฯแล้ว

32 9 มค. 61 10 มค. 61 9 มค. 61 ร้องเรียนป้ายโฆษณาแสบตา 19 มค. 61 8 กพ.61 ประสานเทศบาลต าบลสันผีเส้ือ แจง้ร้านอาหาร
และโรงแรมไม่ให้ติดต้ังป้ายไฟโฆษณาที่มี
ลักษณะที่เป็นอปุสรรคต่อการขบัขึ่รถแล้ว

33 9 มค. 61 10 มค. 61 ชม0017.1/312 3 มค. 61 ขอให้ตรวจสอบการด าเนินงานและ
ร้องขอความเป็นธรรม (การเบิกจา่ย
จา้งเหมาติดต้ังCCTV)

15 มค. 61 16 กพ.61 1.แจง้ส านักการชา่งและกองพัสดุตรวจสอบ, 
แจง้จงัหวัดเบื้องต้น 2.แจง้ผลการตรวจสอบ 16
 กพ.61

34 23 มค.61 23 มค.61 23 มค. 61 ร้องเรียนการกอ่สร้างถนนอ.หางดง 24 มค. 61 8 กพ.61 ผู้รับจา้งได้กอ่สร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

35 21 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 ร้องเรียนการกอ่สร้างอาคาร (ท่าแพ) 26 กพ. 61 แจง้เทศบาลด าเนินการและแจง้ผู้ร้องเบื้องต้น

36 26 กพ 61 23 กพ 61 ขอ้ซักถามผ่านส่ือโซเชยีลมีเดีย รับเร่ือง20 
กพ.61 ตอบ
เบื้องต้น 20 

กพ.

12 มีค.61 ตอบขอ้เท็จจริงแล้ว 12 มีค.61



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

37 22 กพ.61 26 กพ 61 ชม51001/179 22 กพ 61 ร้องเรียนถนนเส้นหาดส้มป่อย-อมกอง
 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง

กองแผนแจง้
เบื้องต้น 23 
ก.พ. แจง้สน.
ชา่ง 2 มีค.

27 มีค 61 ตอบขอ้เท็จจริงแล้ว 27 มีค.61

38 13 มีค.61 13 มีค.61 ชม51003/216 8 มี.ค. 61 ร้องเรียนการแขง่รถท่าร้ัว 21 มีค.61 - ส่งทต.สันปูเลย แจง้กองแผนแจง้ผู้ร้องทางเว็บ
ไซด์21 มีค 61

39 13 มีค.61 13 มีค.61 ชม51003/217 8 มี.ค. 61 ร้องเรียนลานประเสริฐแลนด์จดัคอนเสิร์ต 21 มีค.61 - ส่งเทศบาลนครเชยีงใหม่ แจง้กองแผนแจง้ผู้ร้อง
ทางเว็บไซด์21 มีค 61

40 15 มีค. 61 19 มีค. 61 ชม0718/1355 5 มี.ค. 61 การร้องเรียนผ่านศูนยด์ ารงธรรม
อ าเภอแม่ริม กรณีขอความชว่ยเหลือ
สร้างถนน

22 มีค.61 แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น, แจง้สน.การชา่งตรวจสอบ 
(ติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์คร้ังที่ 1  23 
ส.ค. 61)



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

41 28 มีค. 61 29 มีค.61 ชม 51003/260 27 มีค. 61 ร้องเรียนถนนมีฝุ่น บ้านห้วยหยวก ม.
7 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

3 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 สน.การชา่งได้สนับสนุนเคร่ืองจกัรกลในการปรับ
เกรดถนนสายดังกล่าว เนื่องจากถนนบางชว่งคับ
แคบ รถบรรทุกน้ าของอบจ.ชม.ไม่สามารถเขา้
ปฏบิัติงานได้จงึขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ าจาก
อบต.แม่วิน แต่รถบรรทุกน้ าของอบต.แม่วินมี
ภารกจิในเฝ้าระวังไฟป่าและภารกจิอื่น ๆ  หาก
พร้อมจะเขา้สนับสนุนทันที

42 29 มีค.61 30 มีค.61 ชม53703/368 26 มี.ค. 61 ร้องเรียนถนนหน้าการไฟฟ้าอ.ฝาง สูง 
ไม่มีไหล่ทาง

11 เม.ย. 61 19 ก.ค. 61 แจง้ผู้ร้องแล้วว่าถนนไม่มีไหล่ทางเป็นไปตาม
แบบ ส่วนความสูงของถนนที่ลาดชนัมาก จะ
ด าเนินการเสริมผิวทางถนนเดิมให้มีความลาด
ชนัน้อยลง

43 28 มีค. 61 2 เม.ย. 61 ชม1218/1566 26 มีค.61 ขอให้ติดต้ังการ์ดเรลเหล็กกั้นถนนสาย
เชยีงใหม่-ล าพูน

5 เมย.61 แจง้สน.การชา่งตรวจสอบ, แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น 
(ติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์คร้ังที่ 1  เมื่อ
วันที่ 23 ส.ค. 61)

44 3 เม.ย. 61 3 เม.ย. 61 29 มีค.61 ขอติดต้ังการ์ดเรลเหล็กแนวโค้งถนน
และไฟฟ้าส่องสว่าง

5 เมย.61 (เร่ืองเดียวกนักบัล าดับที่ 43)

45 30 มี.ค. 61 2 เม.ย. 61 29 มีค.61 รถบรรทุกวิ่งผ่านสะพานพระเจา้พรหม 11 เม.ย. 61 แจง้ทต.ขวัมุง/แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น
46 19 เมย61 19 เมย61 ชม51003/308 11เมย.61 ร้องเรียนลักลอบทิ้งขยะ 24 เม.ย. 61 แจง้ทต.ป่าบง/แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

47 25 เมย. 61 25 เมย. 61 ชม 51003/308 11 เม.ย. 61 ร้องเรียนร้านเหล้าส่งเสียงดังซอยวัด
อโุมงค์

9 พ.ค. 61 แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น, แจง้ ทต.สุเทพ ตรวจสอบ 
(ติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์คร้ังที่ 1  เมื่อ
วันที่ 23 ส.ค. 61)

48 9 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61 คปช.01/2561 9 พ.ค. 61 สอบถามความกา้วหน้ารวมกนัตกและ
ถนนเขา้หมู่บ้านม้งดอยปุยและ
หมู่บ้านม้งขนุชา่งเค่ียน

17 พค. 61 11 มิ.ย. 61 ถนนบ้านม้งขนุชา่งเค่ียน ม.4 ต.ชา้งเผือก ถงึ
บ้านดอยปุย ม.11 ต.สุเทพ อ.เมืองฯ ระยะทาง
 7 กม. ในปี 2562 สนง.ทางหลวงชนบทได้
อนุเคราะห์งบประมาณซ่อม 5 กม. ซ่ึงที่เหลือ 2
 กม. อบจ.จะน าเขา้แผนพัฒนาฯ 2562 
(เพิ่มเติม) ต่อไป

49 15 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61 ขอความชว่ยเหลือน้ าขงัหน้าบ้าน 22 พต.61 24 กต.61 ผู้ร้องประสงค์จะปูบล๊อกชนิดมีรูแทนพื้น
คอนกรีต จงึแจง้ให้ผู้ร้องยื่นแบบขออนุญาต
ส่งทต.ยางเนิ้ง และให้ทต.ยางเนิ้งต้ังคณะ
กรรมการฯแล้วส่งนายกอบจ.ชม.พิจารณา
อนุญาต แล้วทต.ยางเนิ้งจงึออกใบอนุญาต
กอ่สร้างต่อไป



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

50 24 พ.ค. 61 24 พ.ค. 61 ถนนมีน้ าท่วมขงั 28 พค. 61 22  มิย. 61 /
26 ตค. 61

ทต.ขวัมุงได้น าหินคลุกมาปรับบริเวณไหล่ทาง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน /แจง้ส านักชา่งหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาแล้วจะแจง้ผู้ร้องต่อไป/26 
ต.ค. 61 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงใหม่ 
ได้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาในเบื้องต้นโดยการตัก
เศษดินออกเพื่อให้น้ าสามารถระบายลงไหล่ทาง
ได้ และประชาชนสามารถสัญจรได้อยา่งสะดวก
ปลอดภยั

51 20 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 การรุกล้ าที่ดิน 22 มิย.61 แจง้ส านักการชา่งและทต.เหมืองแกว้ตรวจสอบ 
(ติดตามเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์คร้ังที่ 1  เมื่อ
วันที่ 23 ส.ค. 61)

52 20 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 61 ชม61303/0812 19 มิ.ย. 61 การกอ่สร้างต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารรุกล้ าเขตทางหลวง

2 กค. 61 
แจง้ชา่ง

ตรวจสอบ

26 กค. 61  
แจง้ทต.      สัน

ก าแพง

แจง้ผลการตรวจสอบให้ทต.สันก าแพงแล้ว

53 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ถนนช ารุดเสียหายและการก าจดัขยะ 16 กค. 61 - ไม่สอดคล้องกบัอ านาจหน้าที่ส่งต่ออบต.บ้านชา้ง



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

54 6 กค. 61 9 กค. 61 6 กค. 61 ขอความอนุเคราะห์แกป้ัญหาเร่ือง
ป้ายบอกทาง

18 กค.61  
 แจง้ผู้ร้อง
และชา่ง

5 กย. 61 แจง้
ผู้ร้อง

ตอบขอ้เท็จจริงแล้ว 5 ก.ย.61

55 19 กค. 61 19 กค. 61 19 กค. 61 การต่อเติมหลังคาท าให้รุกล้ าในเขตถนน 26 กค. 61 
แจง้ทต.สัน
ก าแพงและผู้
ร้อง

4 ตค. 61 แจง้
ผู้ร้อง

ตอบขอ้เท็จจริงแล้ว 4 ต.ค.61

56 21 สค. 61 21 สค. 61 21 สค. 61 การทิ้งเศษวัสดุกอ่สร้างในที่ดินส่วนบุคคล23 สค. 61 
แจง้ผู้ร้องและ
 ทน.เชยีงใหม่

แจง้ผู้ร้องเบื้องต้น, แจง้ ทน.เชยีงใหม่ตรวจสอบ

57 29 สค. 61 30 สค. 61 29 สค. 61 การขอให้ติดต้ังกิ่งโคมไฟแสงสว่าง 
และขยายผิวจราจร

3 ตค. 61 
แจง้ส านัก
การชา่ง
ตรวจสอบ

แจง้ส านักการชา่งตรวจสอบ

58 6 กย. 61 7 กย. 61 6 กย. 61 ร้านอาหารจนี นิมมาน 11 เสียงดัง กองแผนแจง้
เบื้องต้น 20 
ก.ย. แจง้ ทน.

เชยีงใหม่ 
และ แขวง
ทางหลวง

เชยีงใหม่ที่ 2

25 ตค. 61 ตอบขอ้เท็จจริงแล้ว 25 ต.ค. 2561



รายงานครั้ง
ที่ 1

รายงานครั้งที่ 2

ผลการด าเนินงานล าดับ วนัที่ลงรับ
อบจ.

วนัที่รับเรื่อง ที่ ลงวนัที่ เรื่อง การปฏิบัติ

59 24 กย. 61 24 กย. 61 21 กย. 61 ขอความอนุเคราะห์แกไ้ขปัญหาต้น
ยางนายนืต้นตาย และมีชาวบ้านน า
ขยะทิ้งไว้ใต้ต้นยางนากบับริเวณเสา
ไฟฟ้า

5 ตค. 61 
แจง้ส านัก
การชา่งและ 
ทต.หนอง
หอยตรวจสอบ

แจง้ส านักการชา่งและทต.หนองหอยตรวจสอบ




