บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนิตกิ าร ฝ่ ายธุรการ สานักปลัด เทศบาลตาบลนางแล โทร. ๑๑๖.
ที่ ชร ๕๔๗๐๑/
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานการปฏิบตั งิ านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนางแล
๑.เรื่องเดิ ม
ตามที่ เทศบาลต าบลนางแลได้ ป ระกาศจัด ตัง้ ศู น ย์ร ับ เรื่อ งราวร้อ งเรีย น ร้อ งทุ ก ข์ แล ะ
ข้อเสนอแนะต่างๆของเทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อ
ให้บริการประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลนางแลและนอกพืน้ ทีส่ ามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเดือ ดร้อ นของประชาชนในพื้น ที่ต าบลนางแลและประชาชนนอกพื้น ที่ต าบลนางแล และเพื่ อแจ้ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ สอดคล้องมาตรฐานการปฏิบตั ิราชการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหาร
จัดการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ นัน้
๒.ข้อเท็จจริ ง
เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานด้านการรับ เรื่อ งร้อ งเรียนร้ องทุ ก ข์ข องศู น ย์ร ับ เรื่องราวร้อ งทุ ก ข์ ฯ
เทศบาลตาบลนางแลเป็ น ปั จจุบนั มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน ทาให้เกิดผลการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในท้องถิน่ ได้จริง และให้สอดคล้องกับ มาตรฐานฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ
ดังกล่าวข้างต้น ในการนี้ เทศบาลตาบลนางแลได้ม ี คาสัง่ ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวัน ที่ ๗ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจาศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) ด าเนิน งานการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุก ข์ ข้อเสนอแนะต่ างๆหรือความคิดเห็น ของ
ประชาชนในพื้นทีต่ าบลนางแลและนอกพื้นทีต่ าบลนางแล แล้ว ซึ่งรวมถึงเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ทาการประเมิน วิเคราะห์ ประสานงาน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และนาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อตัดสินใจแก้ไขปั ญหา
ตามอานาจหน้าที่
๒) จัดทาบัญชีและทะเบียนคุมการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆ
๓)
บริการให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
เบือ้ งต้น
๔) ให้ความช่วยเหลือในด้านการดาเนินการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๕) ดาเนินการประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีม่ กี ารร้องเรียนเข้าตรวจสอบและ
แก้ไขปั ญหาตามอานาจหน้าที่

๖) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จ จริง ผลด าเนิ นงานต่ อกรณีร้องเรียนร้องทุก ข์ฯ พร้อมมี
ข้อเสนอ แนะต่อคณะผูบ้ ริหารโดยเร็ว
๗) แจ้งผลความคืบหน้า และการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผรู้ อ้ งเรียนได้รบั ทราบ ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
๘) สรุปรวบรวมสถิตเิ รื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตาบลนางแล

-๒๓.ข้อเสนอแนะ/เพื่อทราบ
ดังนัน้ ข้าพเจ้าผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้ าทีป่ ระจาศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ จึงขอสรุปรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียนฯ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เมื่อพิจารณาจาแนก
ตามประเภทของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ได้ดงั นี้
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

จานวนเรื่อง ยุติ อยู่ระหว่าง
(ครัง้ )
เรื่อง ดาเนิ นการ
๖
๖
-

ประเภทเรื่องร้องเรียน
การร้องเรียนเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ปั ญหาความเดือดร้อน
การขอความช่วยเหลือ
เหตุราคาญ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ปั ญหาทีด่ นิ และรุกล้าที่
สาธารณประโยชน์
ปรึกษาข้อกฎหมาย
ไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท
หนี้สนิ
ทิง้ น้าเสีย
อื่นๆ
รวม

รวม

หมายเหตุ

๖

-

๑

๑

-

๑

-

๙
๑
๒
-

๙
๑
๒
-

-

๙
๑
๒
๑๙

-

-

๔ ข้อพิ จารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดอนุ ญาตให้งานนิตกิ ารนารายงานตามหนังสือ
ฉบับนี้ นาไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของเทศบาลตาบลนางแลต่อไป

ลงชื่อ
(นายดนัย ผาสุข)
นิตกิ รชานาญการ

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิ งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดทาโดย
งานนิติการ ฝ่ ายธุรการ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คานา
ด้วยปั จจุบ ันปั ญหาการทจุจริตคอรัป ชันเป็
่ นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนต่ างให้ความสนใจทีจ่ ะ
ป้ องกันและปราบปรามมิให้มกี รณีดงั กล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ ทิศทาง
ในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตจาเป็ นต้องมีการปลูกจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัย เพื่อให้เกิด
องค์กร ชุมชน และสังคมทีม่ คี วามรับผิดชอบ โดยควรดาเนินการปลูกจิตสานึกแก่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐ และประชาชนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ในการนาหลักคุ ณ ธรรม จริยธรรม และวินัย ไปใช้ในการปฏิบ ัติ
ราชการและการดาเนินชีวติ เมื่อทุกคนมีค่ านิยมที่ถูกต้องและรังเกียจผู้ทก่ี ระทาทุจ ริต ก็จะทาให้ผทู้ ่กี ระทา
ทุจริตเกิดความละอาย ไม่สามารถอยูใ่ นสังคมได้ อันจะส่งผลให้การทุจริตลดลงได้อกี ทางหนึ่ง

งานนิตกิ าร ฝ่ ายธุรการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลนางแล
๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

-๑-

สรุปผลการดาเนิ นงานการปฏิ บตั ิ งานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
หลักการและเหตุผล
มาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตถือเป็ นภารกิจสาคัญของเทศบาลตาบลนาง
แล อาเภอเมือง จังหวัด เชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการให้ค วามรู้ การปลูก จิตสานึ ก ให้ข้าราชการ
ลูก จ้างประจ า และพนัก งานจ้าง ตระหนัก ถึงผลร้ายที่เกิดขึ้น จากการทุจ ริต เช่ น การทุจ ริตทาให้เกิด ความ
ขัดแย้งในเทศบาลตาบลนางแล เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่ร่วมแรงร่วมใจกันทา เพื่อส่วนรวม แต่หนั มาทาเพื่อ
ตัวเองมากขึน้ ซึ่งสาเหตุทก่ี ่ อให้เกิดการทุจริตเกิด จากหลากหลายปั จ จัยที่ต้องการหาทางป้ องกัน และแก้ไ ข
ปั ญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อไป

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑.เรื่องทัวไป
่
การดาเนินการแก้ไขปั ญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรีย น ในเทศบาลตาบลนางแลได้นาแนวทางการ
ดาเนิ น การของกระทรวงมหาดไทยและตามพระราชกฤษฎีก าวาด้วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธกี ารบริหารกิจ การ
บ้านเมืองทีด่ มี าใช้ ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ
๑.๑ ร้องเรียนข้าราชการ

(๑) เป็ นเรื่องทีม่ ผี รู้ อ้ งทุกข์ได้รบั ความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้
(๒) ความเดือดร้อน หรือความเสียหายทีว่ ่านัน้ เนื่องมาจากเจ้าหน้ าที่ เทศบาลตาบลนางแล
ละเลยต่อหน้ าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั หิ น้ าทีด่ งั กล่าวล่าช้าเกิน สมควรกระทาการ
นอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทาการไม่ถูกต้องตามขัน้ ตอน หรือวิธกี ารอัน
เป็ นสาระสาคัญทีก่ าหนดไว้สาหรับการนัน้ กระทาการไม่สจุ ริต หรือโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
๑.๒ ร้องเรียนของประชาชน
เป็ นเรื่องทีผ่ รู้ อ้ งได้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ ไม่วา่ จะมีคู่กรณีหรือไม่มคี ู่กรณีกต็ าม และได้มาร้องเรียนหรือร้องขอเพื่อให้ เทศบาลตาบลนางแล
แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็ นด้วยวาจาหรือลายลั กษณ์อกั ษร รวมถึงเรื่องร้องทุก ข์
ร้องเรียน ทีส่ ่วนราชการอื่นขอให้เทศบาลตาบลนางแลดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามอานาจหน้าที่ หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีโ่ ดยตรงดาเนินการต่อไปได้

๒. เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ การบ่งชีเ้ ข้าลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๒.๒ การจัดซื้อเกินราคามาตรฐาน
๒.๓ ไม่ได้เผยแพร่ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บไซต์ของจังหวัดและ
กรมบัญชีกลาง
๒.๔ ไม่ได้จดั ส่งประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยังผูม้ อี าชีพขายโดยตรง
-๒-

สถิ ติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๑.จากสถิตเิ รื่องร้องเรียนทีผ่ ่านมาไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้ าทีข่ องเทศบาล
ตาบลนางแล เกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้ าทีโ่ ดยมิชอบแต่อย่างใด จึงไม่มขี อ้ มูล
เกีย่ วกับการดาเนินการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบในเทศบาลตาบลนางแล
๒.ประชาชนได้แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
- เรื่องเกีย่ วกับเหตุราคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕
- เรื่องทีด่ นิ
- เรื่องบุกรุกทีส่ าธารณะ
- เรื่องลักลอบปล่อยน้าเสีย/น้ าเน่ าเสีย/ทิง้ ขยะ
- เรื่องไม่ได้รบั ความสะดวก/ความเดือดร้อนอื่นๆ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๙
๖
๒
๑

เรื่อง ดังนี้
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

๓. เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ปรากฏว่ามีผรู้ อ้ งเรียนเรื่อง
การการจัด ซื้อจัด จ้าง และมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ ได้เผยแพร่ ป ระกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางเว็บ ไซต์ของ
จัง หวัด เชียงรายและกรมบัญ ชีก ลางหรือไม่ ไ ด้จดั ส่ง ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ไปยัง ผู้ม ีอาชีพ ขาย
โดยตรง ประการใด

สรุปผลการวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
ข้อร้องเรียนจากสถิตเิ รื่องร้องเรียน/ร้องทุก ข์ ของประชาชนผู้ได้รบั ความเดือดร้อนจากการ
ปฏิบ ัติง านของส่วนราชการในสัง กัด เทศบาลตาบลนางแล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่ากรณี
ร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรมเจ้าหน้าทีไ่ ม่พบว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด เทศบาลตาบลนางแล แต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตามหากสานักงานปลัด เทศบาลตาบลนางแล ได้รบั ข้อร้องเรียนการทุจริต จะทาการวิเคราะห์ว่า
การร้องเรียนนัน้ เกี่ยวกับหน่ วยงานใด และจะทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานผลบังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาสังการ
่ เพื่อยุตเิ รื่องแล้วแต่กรณี

ปัญหาและอุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน
เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดเทศบาลตาบลนางแล จึงขอเสนอปั ญหา
อุปสรรคของการดาเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั คิ รัง้ ต่อไป ดังนี้
๑.บางหน่ วยงานไม่สามารถพิจารณาตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลาทีก่ าหนดได้ โดยให้
เหตุผลว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องลงตรวจสอบพื้นทีจ่ ริง ต้องตัง้ คณะสอบสวนข้อเท็จจริง
ฯลฯ แต่อย่างไรก็ด ี ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้มหี นังสือแจ้งผลการดาเนินการเบือ้ งต้นให้ผรู้ อ้ งทราบแล้ว
๒.ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูร้ อ้ งเรียนไม่ครบถ้ว นทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพิม่ เติม จึงอาจ
เกินเวลาทีก่ าหนดได้

-๓-

ข้อเสนอแนะ /แนวทางการแก้ไขปัญหา
๑.จัดทาคาสังมอบหมายให้
่
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ให้ชดั เจน
๒.กาหนดแนวทางในการยุตเิ รื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน
๓.จัดเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก ให้คาแนะนาตามขัน้ ตอนการบริการ การต้อนรับ
๔.จัดทาแบบรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนผูม้ า ใช้บริการเพื่อ
ประมวลปั ญหา และนามาปรับปรุงงานบริการ
๕.สร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนผูม้ าใช้บริการ ในลักษณะติดตามสอบถามภายหลังการ

๖.ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลนางแลให้ปฏิบตั ิ
ตนในการประกอบกิจการ/ทางาน การใช้ชวี ติ ประจาวัน ให้อยูใ่ นระเบียบกฎเกณฑ์ทก่ี ฎหมายของรัฐได้กาหนด
ไม่สร้างความเสียหาย ความเดือดร้อน หรือละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื
***************************************

-๔บัญชีสรุปผลการดาเนิ นงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ )
ลาดั
บที่

เลขรับหนังสือ

ชื่อ – สกุล
เรื่องที่
ที่อยู่ผ้รู ้องเรียน/ ร้องเรียน/ร้อง
ร้องทุกข์
ทุกข์

ผลการดาเนิ นการ

วันที่แจ้ง
ปัญหา
รายงานผลให้ผ้ ู อุปสรรค
ร้องเรียนทราบ

หมายเหตุ

๑

เลขรับที่ ๓๐๙๑
ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น.

นางอรสา
พิไชยวงค์
อยูบ่ า้ นเลขที่
๓๕๓ หมู่ท่ี ๘
ตาบลนางแล
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
๐๘๗๕๗๘๐๔๔๐

ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้รบั การ
เดือดร้อนจาก
เหตุราคาญเสียง
สุนัขของ นาย
วุฒกิ ร เลิศสม ม.
๘ บ้านป่ ารวก
ตาบลนางแล
อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

-ออกคาสังให้
่ นายวุฒกิ ร เลิศสม ดาเนินการแก้ไข/ระงับ
เหตุราคาญ ดังนี้
๑.ทาความสะอาดโดยการล้างโรงเรียนเลีย้ งสุนัข อย่างเป็ น
ประจา
๒.ให้เก็บเศษมูลสุนัขออกทิง้ ไม่ให้อยูบ่ นพืน้ ดินตาม
ทางเดิน
๓.พิจารณามอบ/แบ่งสุนัขให้ญาติพน่ี ้องหรือเพื่อนเลีย้ ง
-แจ้งเรื่องให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ

แจ้งให้ผู้
ไม่ม ี
ร้องเรียนทราบ
ตามหนังสือ ที่
ชร๕๔๗๐๑/
๑๕๙๓ ลงวันที่
๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙

ติดตามผลการ
ดาเนินการตาม
คาสังพบว่
่ า
นายวุฒกิ ร เลิศ
สม ได้แบ่งสุนัข
ให้ญาติ พี่ น้อง
เลีย้ ง เหตุ
ราคาญทาง
เสียงจึงระงับ

๒

เลขรับที่ ๓๑๙๑
ลงวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา
๑๑.๐๐ น.

นายกมล อภิธนัง
สท.เขต๒
บ้านเลขที๑่ ๘๕/๑
ม.๑๐ ตาบลนาง
แล อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
๐๘๙-๘๓๘๔๙๐๕

ร้องเรียนมีการ
ปล่อยน้ าเสียลง
สวนสับปะรดจน
ทาให้สบั ปะรด
เน่ าเสียหาย

๑.ดาเนินการไกลเกลีย่ ระหว่าง นางพรรณี คาลือ
ผูเ้ สียหายกับ นางกฤษณา จีวพิ นั ธ์ เจ้าของเชียงรายเลค
ฮิวล์ รีสอร์ท โดยทาง นางกฤษณา จีวพิ นั ธ์ ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายจากสับปะรดตายและเน่ าเสีย จานวน ๖,๐๐๐
บาท
๒.นางพรรณี คาลือ ได้รบั เงินชดใช้ค่าเสียหาย จานวน
๖,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แจ้งให้ผู้
ไม่ม ี
ร้องเรียนทราบ
ตามหนังสือ ที่
ชร ๕๔๗๐๑/
๑๖๑๘ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่องยุติ
เนื่องจาก
ผูเ้ สียหายได้รบั
เงินชดใช้แล้ว

-๕ลาดับ
ที่

๓

เลขรับหนังสือ

เลขทีร่ บั ๓๒๑๗
ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่ผ้รู ้องเรียน/
ร้องทุกข์

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ผลการดาเนิ นการ

นายสุรยิ า อุด เจริญ
ผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ท๑่ี ๐
อยู่บ้านเลขที่ ๓๖๒
ม.๑๐ ตาบลนางแล
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

ร้านสถาบันการดนตรีกู
มัน ติสวิท ยาคม ในคืน
วัน ที่ ๑๕ พฤศจิก ายน
๒ ๕ ๕ ๙ ได้ จ ั ด แส ด ง
ดน ตรี ส ด /คอน เสิ ร์ ต
โดยเปิ ดเพลงเสีย งดั ง
รบกวนราษฎรในพื้น ที่
และเปิ ด เพลงเกินเวลา
ทีก่ ฎหมายกาหนด และ
จะจัดแสดงดนตรีสดอีก
ค รั ้ ง ใ น วั น ที่ ๒ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตรวจสอบแล้วถือว่าได้ ก่ อ เหตุ ร าคาญ
ทางเสีย งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ จึงได้เรียกตัว นายพาสุตรา
แก้ วจ าล องม าให้ ก ารแ น ะน าแ ล ะ
ตัก เตือ นขอความร่ ว มมือ ให้ร ะงับ เหตุ
ราคาญ/ห้ามเปิ ด ดนตรีเสียงดังและเกิน
เวลาทีก่ ฎหมายกาหนด

วันที่แจ้ง
รายงานผลให้
ผู้ร้องเรียน
ทราบ
แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ตามหนังสือ ที่
ชร ๕๔๗๐๑/
๑๖๐๖ ลงวันที่
๑๗
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

ปัญหา
อุปสรรค

หมายเหตุ

ไม่ม ี

ออกคาสังโดย
่
ยกเลิกการ
อนุ ญาตให้ใช้
เครื่องขยาย
เสียง ในวันที่
๒๙
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

๔

เลขทีร่ บั ๓๔๗๕
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๙

นางกัลยา วรรณศรี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ๔๔๒
หมู่ ๑ ตาบลนางแล
อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
๐๘๖-๙๑๙๓๓๗๐

ราษฎร หมู่ท่ี ๓ ข้าง
บ้านได้เลีย้ งไก่ ก่อเหตุ
ราคาญทางเสียง
เนื่องจากไก่ทส่ี ง่ เสียง
ดัง สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผรู้ อ้ งเรียน
และผูพ้ กั อาศัยอยู่
ข้างเคียงอย่างมาก

-ตรวจสอบแล้ว พบว่า นายปัน๋ แก้ว
หล้า ได้เลีย้ งไก่ตอ็ ก (คล้ายไก่งวง) จน
ก่อเหตุราคาญทางเสียงแก่ผพู้ กั อาศัย
โดยรอบจริง
-เจรจาให้ นายปั น๋ แก้วหล้า ขายไก่ตอ็ ก
ตัวผูท้ เ่ี ป็ นตัวการก่อเหตุราคาญ ภายใน
๓ วัน นับแต่วนั เข้าตรวจสอบ (ภายใน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)

แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ตามหนังสือ ที่
ชร ๕๔๗๐๑/
๑๗๖๕ลงวันที่
๒๓ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

ไม่ม ี

ติดตามเรื่อง
พบว่า นายปัน๋
แก้วหล้า ขาย
ไก่ตอ็ กไปแล้ว
เมื่อวันที๒่ ๒
ธันวาคม
๒๕๖๐

-๖-

ลาดับ
ที่

เลขรับหนังสือ

๕

เลขทีร่ บั ๓๕๘๖
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๐

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่ผ้รู ้องเรียน/
ร้องทุกข์

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ผลการดาเนิ นการ

วันที่แจ้ง
ปัญหา
รายงานผลให้
อุปสรรค
ผู้ร้องเรียน
ทราบ
นายนิธกิ ร อินต๊ะ
ร้านหมูกระทะได้
ตรวจสอบพบว่า นางจินตนา คามะนาม แจ้งให้ผู้
ไม่ม ี
ปวง บ้านเลขที่ ๖๓ ดาเนินการติดตัง้ ป้ าน เจ้าของร้านพิงค์ลานนาหมูกะทะ ม.๑ ร้องเรียนทราบ
ม.๑ ตาบลนางแล ปากทางสาธารณะ ม.๑ บ้านป่ าห้า ติดตัง้ ป้ ายตรงบริเวณปาก ตามหนังสือ ที่
อาเภอเมือง จังหวัด บ้านป่ าห้า ปิ ดบัง
ทางสาธารณะ ผิดระเบียบกฎหมาย
ชร ๕๔๗๐๑/
เชียงราย
เส้นทาง เข้า-ออก ทา กาหนดไว้ไม่ได้รบั อนุ ญาต จึงออกคาสัง่ ๑๘๐ ลงวันที่

หมายเหตุ

ตรวจสอบเมือ
วันที๑่ ๑
มกราคม
๒๕๖๐ พบว่า
ได้ดาเนินการ

๐๘๗-๓๐๐๐๓๑๔

๖

เลขทีร่ บั ๘๕๘ ลง
วันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๐

ให้ผใู้ ช้เส้นทางสัญจร
ไปมา เกิดความไม่
สะดวกและเกรงว่าจะ
เกิดอันตรายจาก
อุบตั เิ หตุ
นางจันทรา เขือ่ น มีการปล่อยน้ าเสียลงลา
เพชร ทีอ่ ยู่ ๑๖๓
เหมืองสาธารณะ จนก่อ
ม.๕ ตาบลนางแล เหตุราคาญทางกลิน่ แก่
อาเภอเมือง จังหวัด ผูป้ ระกอบกิจการ
เชียงราย
ร้านค้าข้างเคียง
๐๘๖-๙๑๒๓๘๓๕

ให้ยา้ ยป้ ายออกโดยให้ระยะเวลา
ดาเนินการภายใน ๑๕ วัน

๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

ย้ายป้ ายออก
แล้ว

บริษทั สมบัตทิ วั ร์ไม่ได้ก่อเหตุราคาญ
ทางกลิน่ ตาม พ.ร.บ สาธารณะสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ เหตุราคาญเกิดจากน้ าทีป่ ล่อย
ออกมาเกิดการท่วมขังอยูท่ เ่ี ดิมเป็ น
เวลานาน เนื่องจากลาเหมืองสาธารณะ
ตืน้ เขินไม่สามารถระบายน้ าลงสูแ่ ม่น้ า
นางแลได้

แจ้งให้ผู้
ไม่ม ี
ร้องเรียนทราบ
ตามหนังสือ ที่
ชร ๕๔๗๐๑/
๔๙๙ ลงวันที่
๕ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐

แจ้งให้ผจู้ ดั การ
บริษทั สมบัติ
ทัวร์ ร่วมมือใน
การดาเนินการ
แก้ไขปั ญหา

-๗ลาดับที่

๗

เลขรับหนังสือ

เลขทีร่ บั ๑๑๓๘
ลงวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๖๐

ชื่อ – สกุล
ที่อยู่ผ้รู ้องเรียน/
ร้องทุกข์
น า ย สุ พ ล ไ ฝ่ แ ก้ ว
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ท่ี ๑๕
บ้านเลขที๒่ ๔๗
ม.๑ ๕ ต าบ ลน างแ ล

เรื่องที่ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ผลการดาเนิ นการ

ผูร้ อ้ งได้รบั แจ้งจาก
ราษฎรในความปกครอง
ว่าได้รบั ความเดือดร้อน
จากเหตุราคาญทางกลิน่

ตรวจสอบเบือ้ งต้น ฟาร์มพรเทพเป็ นของ
นายพรเทะ รังสีเมฆ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ า้ นป่ า
ซาง ม.๑๖ ตาบลแม่ขา้ วต้ม อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบและนอกเหนืออานาจ

วันที่แจ้งรายงาน ปัญหา
ผลให้ผ้รู ้องเรียน อุปสรรค
ทราบ
แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียน
ไม่ม ี
ทราบตามหนังสือ
ที่ ชร ๕๔๗๐๑/
๖๓๒ลงวันที๔่

หมาย
เหตุ

๘

๙

อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด จากกลิน่ ขีห้ มูเหม็นใน
เชียงราย
การประกอบกิจการเลีย้ ง
๐๘๐๘๕๘๘๗๕๕
หมู ของฟาร์มหมูเพ
รเทพ
เลขที่ ร ับ ๑๑๓ ๙ นางปิ่ นประภา
มีก ารเผาขยะหรืออาจมี
ล ง วั น ที่ ๒ ๗ โล่จนิ ดาบ้าน
การเผาถ่ าน จนก่ อ เหตุ
เมษายน ๒๕๖๐ เล ข ที่ ๑ ๓ ๔ ม .๑ ๓ ร า ค า ญ ท า ง ฝุ่ น ค วั น
ต าบลนางแล อ าเภอ รบกวนผู้ ร้ อ งเรีย นเป็ น
เมือง จังหวัดเชียงราย อย่างมาก
๐๘๐๐๙๓๔๕๘๑
เลขทีร่ บั ๑๖๑๒ ผูไ้ ม่ประสงค์ออกนาม ร้านอาหารยูนานปล่อย
ล ง วั น ที่ ๙
น้ าเสียลงลาเหมือง
มิถุนายน ๒๕๖๐
สาธารณะและก่อเหตุ
ราคาญทางกลิน่ จากน้ า
เน่ าเสีย

หน้าทีแ่ จ้งให้ อบต.แม่ขา้ วต้ม เข้า
พฤษภาคม พ.ศ.
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาตามหน้าทีต่ ่อไป ๒๕๖๐

ตรวจสอบพบว่า นายคาปวน เขื่อนเพชร
ได้เผาถ่ านไว้ใช้ในครัวเรือนและจาหน่ าย
จนก่อเหตุ ราคาญทางฝุ่น ควัน ตามพ.ร.บ.
การสาธารณะสุข พ.ศ.๒๕๓๕ จึงได้เจรจา
จนนายค าปวน เขื่อนเพชร ยิน ยอมระงับ
การเผาถ่านในวันเข้าตรวจสอบ
ตรวจสอบพบว่า ร้ านยู น านโก-เชีย ง ได้
ปล่อยน้ าเสียลงล าเหมืองสาธารณะได้ก่ อ
เหตุ ร าคาญทางกลิ่ น ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณะสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ จึง ให้ โ อกาส
ด าเนิ น การแก้ไขปรับ ปรุ งและด าเนิ น การ
ดังนี้
๑.ให้จดั ทาบ่อดักไขมันเพิม่ อีก๑บ่อ
๒.ห้ามทิง้ เศษอาหารลงลาเหมืองสาธารณะ
๓.ให้ดาเนินการขุดลอก/ขุดดินเพื่อตักหน้ า
ดินทีเ่ น่ าเสียออก

แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียน
ทราบตามหนังสือ
ที่ ชร ๕๔๗๐๑/
๖๔๐ ลงวันที๔่
พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๐
แจ้ง ให้ผู้ร้องเรีย น
ทราบตามหนั ง สือ
ที่ ช ร ๕ ๔ ๗ ๐ ๑ /
๓๗๑ ลงวัน ที่๒ ๐
มิ ถุ น าย น พ .ศ .
๒๕๖๐

ไม่ม ี

ไม่ม ี

