
บัญชีรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่มาจากศูนย์ดํารงธรรม ประจําปีงบประมาณ 2563 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ 
ผู้ถูกร้อง 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

1 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
1107/62 
งานนิติกร 
34/62 

4 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
ว 44773 
ลว. 4 ต.ค. 62 

3 วัน 
5 ต.ค. 62- 

8 ต.ค. 62) 

นางสาว 
แสงจันทร ์
กิจเจรญิ 

หอพักวาสนา  
ต.พระบาท 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนแกไ้ขปัญหาน้าํรั้ว
ซึมจากหอพักวาสนา ตําบล 
พระบาท 

แจ้งให้สํานักการช่างและ 
กองสาธารณสุขฯ  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ (ทนลป 52002/1138 ลงวันท่ี  
8 ต.ค. 62) 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้
ประสานแจ้งให้เจ้าหน้าที่การ
ช่างและกองสาธารณสุข
ทราบ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62
เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงวันท่ี 8 ต.ค. 62
เรียบร้อยแล้ว 

2 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11316/62 
งานนิติกร 
35/62 

8 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
45062 
ลว. 8 ต.ค. 62 

17 วัน 
8 ต.ค. 62- 

25 ต.ค. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณโีครงการ
ไฟฟ้าใต้ดินถนนบุญวาทย์และ
โครงการปรับภูมิทัศน์ถนน 
ดวงรัตน ์

แจ้งให้สํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1162 ลงวันท่ี  
11 ต.ค. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5717 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62) 

3 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11550/62 
งานนิติกร 
36/62 

17 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
338  
ลว. 17 ต.ค. 62 

14 วัน 
17 ต.ค. 62- 

31 ต.ค. 62) 

นาย 
จักรพงษ ์
สายวงศ์ปัญญา 
 

เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ติดตามกรณีนายจักรพงษ์  
สายวงศ์ปัญญา  ขอความ
ช่วยเหลือนํ้าท่วมเข้าบ้านทําให้
ทรัพย์สินเสียหาย 

แจ้งให้สํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/ 1014 ลงวันท่ี  
16 ก.ย. 62 (ศูนย์ดํารงธรรมส่ง
มาซ ํากับลป 0017.1/42420  
ลว. 6 ก.ย. 62) 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5407 
ลงวันท่ี 16 ต.ค. 62)  

4 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11604/62 
งานนิติกร 
37/62 

21 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
45930 
ลว. 21 ต.ค. 62 

30 วัน 
21 ต.ค. 62- 

21 พ.ย. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนเกีย่วกับการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ี
เทศบาลนครลําปาง จํานวน 
6 เรื่อง 

แจ้งให้สํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1202 ลงวันท่ี  
24 ต.ค. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7170 
ลงวันท่ี 27 พ.ย. 62) 

5 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11909/62 
งานนิติกร 
38/62 

28 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
46543  
ลว. 28 ต.ค. 62 

30 วัน 
28 ต.ค. 62- 

29 พ.ย. 62) 

นายประสงค์  
อุดใจ 

ผช.ศ.ดร. 
โกสิน 
พิสิษฐกุล 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
กรณีบ้านข้างเคยีงสร้างรั้วบ้าน
รุกล้ําทางสาธารณประโยชน ์

แจ้งให้สํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/ 1251 ลงวันท่ี  
1 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/6091 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 62) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ 
ผู้ถูกร้อง 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

 6 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11908/62 
งานนิติกร 
39/62 

24 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
46252 
ลว. 24 ต.ค. 62 

30 วัน 
24 พ.ย. 62- 

29 พ.ย. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนรายกลุ่มพ่อค้า-
แม่ค้าชาวลําปาง ถนนคนเดินกาด
กองต้าเก็บค่าเช่าสถานท่ีและค่า
ใช้ไฟฟ้าสูงเกินควร 
 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ (เทศกิจ) ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1252 ลงวันท่ี  
1 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7689 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 62) 

7 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11910/62 
งานนิติกร 
40/62 

28 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
46606 
ลว. 28 ต.ค. 62 

30 วัน 
28 ต.ค. 62- 

27 พ.ย. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณเีสียงดัง
รบกวนจากการแสดงดนตรสีด
ร้านหม่าล่าใกลรุ้่ง 
 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขฯ 
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/1252 
ลงวันท่ี 1 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7582 
ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 62) 

8 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
11911/62 
งานนิติกร 
41/62 

24 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
46224 
ลว. 24 ต.ค. 62  

30 วัน 
24 ต.ค. 62- 

25 พ.ย. 62) 

นางสาวฮอม  ขัด
ทา 

เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนนางสาวฮอม   
ขัดทา กรณไีม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่
ขายของ บริเวณกาดน้อย,ตลาด
เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) 
 

แจ้งใหก้องคลัง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1254 ลงวันท่ี  
1 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7477 
ลงวันท่ี 11 ธ.ค. 62) 

9 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
12262/62 
งานนิติกร 
43/62 

31 ต.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
47075  
ลว. 31 ต.ค. 62 

32 วัน 
31 ต.ค. 62- 

2 ธ.ค. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
กรณีเทศบาลนครลําปาง
ดําเนินการซ่อมแซมทาสีราว
สะพานพัฒนาภาคเหนือ ใช้
งบดําเนินการสูงเกินกว่าความ
เป็นจริง 

แจ้งให้สํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/ 1264 ลงวันท่ี  
5 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/6090 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 62) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติการ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ 
ผู้ถูกร้อง 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

 
10 

2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
12557/62 
งานนิติกร 
44/62 

7 พ.ย. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
47631 
ลว. 7 พ.ย. 62 

32 วัน 
7 พ.ย. 62- 

6 ธ.ค. 62) 

นางเสาวนีย ์
นันท์ธิกุล 

เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณีนางเสาวนีย์  
นันท์ธิกุล ปัญหาการปล่อยสุนัข  
ออกมาภายนอกถ่ายมลูบรเิวณ
หอพักไตรรัตน ์
 

แจ้งให้กองสาธารณสุขฯ 
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/1305 
ลงวันท่ี 1 3 พ.ย. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7325 
ลงวันท่ี 3 ธ.ค. 62) 

11 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน. 
13118/62 
งานนิติกร 
45/62 

28 พ.ย. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
49275 
ลว. 28 พ.ย. 62 

30 วัน 
28 พ.ย. 62- 

30 ธ.ค. 62) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณีปญัหากลิ่น
เหม็นรบกวนจากการเคาะพ่นสี
ของอู่ซ่อมสีรถยนต ์
 

แจ้งให้กองสาธารณสุขฯ 
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/1362 
ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 62 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/116 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63) 

12 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
13895/62 
งานนิติกร 
46/62 

12 ธ.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
50452 
ลว. 12 ธ.ค. 62 

- ประชาชน นางพีรภาว์  
ใหม่กิต ิ
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณเีจ้าหน้าท่ีใน
สังกัดเทศบาลนครลําปางราย
นางพีรภาว์  ใหม่กิต ิ
 

แจ้งใหก้องคลัง ดําเนินการ
ตรวจสอบ ลป 52002/1424 
ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแจ้งให้
ผู้อํานวยการกองคลังทราบ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน 

13 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
13955/62 
งานนิติกร 
47/62 

13 ธ.ค. 62 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
5643 
ลว. 13 ธ.ค. 62 

30 วัน 
13 ธ.ค. 62- 

13 ม.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาลนคร
ลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณีแกไ้ขปัญหา
สุนัขส่งเสียงดังจากบ้านเลขท่ี 77 
ถนนป่าไม ้
 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขฯ 
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/1426 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 62 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/115 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63) 

  



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติการ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ 
ผู้ถูกร้อง 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

14 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.517/63 
งานนิติกร 
1/63 

7 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
51750 
ลว. 26 ธ.ค. 62 

30 วัน 
26 ธ.ค. 62- 

27 ม.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีการเผาซังข้าว
บริเวณทุ่งนาชุมชนสุขสวัสดิ์และ
กรณีการเผาเศษใบไม้บริเวณ
โรงเรียนเทศบาล 7  
(ศิรินาวินวิทยา) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/38  
ลงวันท่ี 8 ม.ค. 63 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/345 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63) 

15 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.548/63 
งานนิติกร 
2/63 

9 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/270 
ลว. 6 ม.ค. 63 

25 วัน 
6 ม.ค. 63- 

31 ม.ค. 63) 

นางสาวกนกพร   
สวนสม 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีเกดิอุบัติเหต ุ
ไม่สามารถดูภาพกล้องวงจรปิด
ในชุมชนเทศบาล 4 

แจ้งใหก้องสวัสดิการสังคม
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/48 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/602 
ลว 4 ก.พ. 63) 

16 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.547/63 
งานนิติกร 
3/63 

9 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/272 
ลว. 6 ม.ค. 63 

25 วัน 
6 ม.ค. 63- 

31 ม.ค. 63) 

นางสาววิรงรอง   
สุริยะ 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีขอให้ซ่อมแซม
เครื่องออกกําลังกายที่ชํารุดและ
เพิ่มไฟส่องสว่าง  

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/47 
ลงวันท่ี 9 ม.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/448 
ลว 23 ม.ค. 63) 

17 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.712/63 
งานนิติกร 
4/63 

15 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/861 
ลว. 13 ม.ค. 63 

30 วัน 
13 ม.ค. 63- 

13 ก.พ. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีขอให้ปรับปรุงและ
แก้ไขการดูแลรักษา
สวนสาธารณะ เฉลมิพระเกียรติ
เมืองลําปางเนื่องจากไม่มีการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่
ชํารุดเสยีหาย 

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/69 
ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/802 
ลว 13 ก.พ. 63) 

18 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.794/63 
งานนิติกร 
5/63 

16 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/940 
ลว. 14 ม.ค. 63 

34 วัน 
14 ม.ค. 63- 

17 ก.พ. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีแกไ้ขปัญหาควัน
และกลิ่นเหม็นจากการเผาเศษ
ใบไม้และเผาขยะ ณ ชุมชน 
ช่างแต้ม 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 5200275 
ลงวันท่ี 16 ม.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/650 
ลว 5 ก.พ. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติการ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ 
ผู้ถูกร้อง 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

19 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.856/63 
งานนิติกร 
6/63 

20 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/1185 
ลว. 14 ม.ค.  63 

32 วัน 
16 ม.ค. 63- 

17 ก.พ. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีแกไ้ขปัญหาเสียง
ดังรบกวนจากการเปิดเพลงและ
เล่นดนตรสีดจากร้านคาราโอเกะ 
“โซนิก"  และร้านหมูย่างกางแปง 
ทั้ง 2 ท่ีติดกับสมาคมศิษย์
เก่าอัสสมัชัญลําปาง 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบ และแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/90 
ลงวันท่ี 20 ม.ค. 63 
 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/651 
ลงวันท่ี 5 ก.พ. 63) 

20 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.8/63 
งานนิติกร 
24/63 
 

19 ก.พ. 63 
 

จดหมาย 
(หนังสือ ลป 
0023.4/648 
ลว 9 ม.ค. 63) 

15 วัน 
19 ก.พ. 63- 

4 มี.ค. 63) 

นายนมิิต  
จิวะสันตกิาร 

เทศบาล 
นครลําปาง 

ขอให้ตรวจสอบคณุสมบัติการ
เป็นรองนายกเทศมนตรีนคร
ลําปางรายนายสมเกียรติ  
อัญชนา 

แจ้งให้งานเลขานุการผู้บริหาร
และรัฐพิธีดาํเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขตามหนังสือ 
ที่ ลป 52002/229  
ลงวันท่ี 20 ก.พ. 62 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/12 
ลงวันท่ี 3 มี.ค. 63) 

 

21 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.953/63 
งานนิติกร 
7/63 

22 ม.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/1446 
ลว. 20 ม.ค.  63 

30 วัน 
20 ม.ค. 63- 

20 ก.พ. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอให้แก้ไขปญัหาและ
จัดระเบียบการจําหน่ายสินค้า
บนทางเท้า บริเวณประตูทางออก
โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง  

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/103  
ลงวันท่ี 22 ม.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/724 
ลงวันท่ี 7 ก.พ. 63) 

22 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
1363/63 
งานนิติกร 
8/63 

5 ก.พ. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/2218 
ลว. 29 ม.ค. 63 

30 วัน 
(29 ม.ค. 63- 
28 ก.พ. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีบุกรุกท่ีสาธารณะ
ในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง 
จํานวน 6 เรื่อง  

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/154  
ลงวันท่ี 4 ก.พ. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1196 
ลงวันท่ี 3 มี.ค. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

23 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
2672/63 
งานนิติกร 
9/63 

5 ก.พ. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/2672 
ลว. 3 ก.พ. 63 

27 วัน 
(3 ก.พ. 63- 

2 มี.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนแก้ไขปญัหามลพิษทาง
เสียงและฝุ่นละอองจากการ
ประกอบกิจการของโรงงาน 
“เฮงฮงไถ่”  

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/164  
ลงวันท่ี 5 ก.พ. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1135 
ลงวันท่ี 2 มี.ค. 63) 

24 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
1886/63 
งานนิติกร 
10/63 

11 ก.พ. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
ว 2946 
ลว. 5 ก.พ. 63 

30 วัน 
(5 ก.พ. 63- 

4 มี.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีปญัหากลิ่นเหม็น 
จากน้ําเน่าเสียและการทิ้งขยะ
บริเวณใต้สะพานเกาะวาลุการาม  

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมดําเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขตามหนังสือ 
ที่ ลป 52002/180 
ลงวันท่ี 11 ก.พ. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1254 
ลงวันท่ี 9 มี.ค. 63) 

25 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
2281/63 
งานนิติกร 
11/63 

24 ก.พ. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/4068 
ลว. 5 ก.พ. 63 

30 วัน 
(20 ก.พ. 63- 
20 มี.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีโครงการก่อสร้าง
ถนนและบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย 
ซอย 5 ตําบลสบตุ๋ย  

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/239  
ลงวันท่ี 24 ก.พ. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1633 
ลงวันท่ี 26 มี.ค. 63) 

26 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
2767/63 
งานนิติกร 
12/63 

4 มี.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/4896 
ลว. 5 ก.พ. 63 

30 วัน 
(27 ก.พ. 63- 
30 มี.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีทํางานเสียงดังของ
พนักงานและเสยีงดังจาก
เครื่องจักรของโรงงาน  
“เหล็กลาํปางคารไ์บท์”  

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตาม 
หนังสือ ที่ ลป 52002/294 
ลงวันท่ี 4 มี.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนนิการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1794 
ลงวันท่ี 7 เม.ย. 63) 

  



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

27 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
3049/63 
งานนิติกร 
13/63 

11 มี.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/5277 
ลว. 5 มี.ค. 63 

30 วัน 
(5 มี.ค. 63- 

6 เม.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ช่วยเหลือ/แก้ไขปญัหา
เสียงดังรบกวนของผูม้าใช้บริการ 
เสียงจากการประกอบอาหาร 
และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้ง 
การสูบบุหรี่ของผู้มาใช้บริหารส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วบรเิวณ 
และมีการเปดิให้บริการเกินเวลา 
ของร้าน “แวร์ ดู วี โก” 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/315 
ลงวันท่ี 11 มี.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1842 
ลงวันท่ี 9 เม.ย. 63) 

28 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
3167/63 
งานนิติกร 
14/63 

16 มี.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/5728 
ลว. 11 มี.ค. 63 

30 วัน 
(11 มี.ค. 63- 
10 เม.ย. 63) 

นายฐานิฏร์  
เจริญมิน 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีแกไ้ขเครื่องหมาย
จราจรและทางม้าลายไม่ชัดเจน
ตั้งแต่แยกสนามบินถึงสถานี
รถไฟเนื่องจากไม่ชัดเจน 

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/103  
ลงวันท่ี 16 มี.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/2073 
ลงวันท่ี 27 เม.ย. 63) 

29 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
3558/63 
งานนิติกร 
15/63 

1 เม.ย 63 หนังสือ ลป 
0017.1/7216 
ลว. 27 มี.ค. 63 

30 วัน 
(27 มี.ค. 63- 
27 เม.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนจดัสถานท่ีเหมาะสมให้
กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าจาํหน่ายสินค้า 
บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสิน 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/421  
ลงวันท่ี 1 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3348 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 63) 

 
30 

2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
3987/63 
งานนิติกร 
16/63 

9 เม.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/7802 
ลว. 2 เม.ย. 63 

30 วัน 
(2 เม.ย. 63- 

4 พ.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ขอให้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนรําคาญจากการ
ส่งเสียงดังของนายธีรพงษ์  
แต้มลึก 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/456 
ลงวันท่ี 9 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/1960 
ลงวันท่ี 21 เม.ย. 63) 

  



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

31 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4058/63 
งานนิติกร 
17/63 

10 เม.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/8136 
ลว. 8 เม.ย.63 

- ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนรา้นจําหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ร้านเจ๊อิ๊ด” ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 (ZOVID-19) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/463  
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3167 
ลงวันท่ี 29 เม.ย. 63) 

32 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4190/63 
งานนิติกร 
18/63 

16 เม.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/8347 
ลว.10 เม.ย. 63 

30 วัน 
(10 เม.ย. 63- 
11 พ.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

แจ้งเรื่องความอนุเคราะห์ของ
ราษฎรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรยีน
ขอให้พิจารณางดเว้นการเก็บ 
ค่าเช่าที่ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 62 
(ตลาดเทศบาล 1) 

แจ้งใหก้องคลัง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/500 ลงวันท่ี  
16 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3409 
ลงวันท่ี 14 พ.ค. 63) 

33 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4189/63 
งานนิติกร 
19/63 

16 เม.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/8145 
ลว. 8 เม.ย. 63 

22 วัน 
(8 เม.ย. 63- 

30 เม.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
กรณีโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร่น่า 
2019 ระบาดขอให้ตรวจสอบ
ร้านจําหน่ายหมูกรอบ ตั้งอยู่ใน
ตลาดรัษฎา และขอให้ตรวจสอบ
บริเวณจําหน่ายก๋วยจั๊บ  
ร้านก๋วยเตีย๋ว ถนนทิพย์วรรณ 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/499 
ลงวันท่ี 16 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52005/1958 
ลงวันท่ี 20 เม.ย. 63) 

34 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4311/63 
งานนิติกร 
20/63 

23 เม.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/8780 
ลว.16 เม.ย. 63 

30 วัน 
(16 เม.ย. 63- 
18 พ.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนนายทุนเช่าพ้ืนท่ี
จําหน่ายทรายในชุมชนเกิดฝุ่น
ละอองและเสียงดัง  
(ตลาดพระบาท) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/520  
ลงวันท่ี 23 เม.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3408 
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

35 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4761/63 
งานนิติกร 
22/63 

1 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/9547 
ลว.28 เม.ย. 63 

30 วัน 
(28 เม.ย. 63- 
28 พ.ค. 63) 

นางสุดา ชัยพรม เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอให้ช่วยเหลือในการ
จัดสรรถังขยะใหม่ทดแทนถังขยะ
เดิมที่ชํารุด 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/546  
ลงวันท่ี 1 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52005/3484 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63) 

36 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
4878/63 
งานนิติกร 
23/63 

8 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
10137 
ลว. 5 พ.ค. 63 

30 วัน 
(5 พ.ค. 63- 

5 มิ.ย. 63) 

ประชาชน 
(นายบรรดาศักดิ์  
กลมไล) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือการ
ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นมะขามตั้งอยู่
บริเวณพื้นท่ีสาธารณะใตส้ะพาน
รัษฏา 

แจ้งใหส้ํานักการช่าง  
ส่วนการโยธา ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/562  
ลงวันท่ี 8 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3618 
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63) 

37 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5131/63 
งานนิติกร 
24/63 

18 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
10206 
ลว. 5 พ.ค. 63 

16 วัน 
(5 พ.ค. 63- 

21 พ.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน (เพิ่มเติม) แก้ไขปญัหา
การทํางานเสียงดังของพนักงาน
และเสียงดังจากเครื่องจักรของ
โรงงานเหล็กลําปางคาร์ไบท์ 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/604  
ลงวันท่ี 18 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3919 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63) 

38 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5238/63 
งานนิติกร 
25/63 

20 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
10871 
ลว.14 พ.ค. 63 

30 วัน 
(14 พ.ค. 63- 
15มิ.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนรา้นจําหน่ายผลไมต้ั้งอยู่
บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ 
นครลําปางไม่มมีาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/610 
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3836 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63) 

39 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5255/63 
งานนิติกร 
26/63 

21 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
10869 
ลว.14 พ.ค. 63 

30 วัน 
14 พ.ค. 63- 

15 มิ.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

แจ้งข้อเสนอแนะของราษฎร
ขอให้มีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา่ 
2019 (Covid-19) เข้มงวด 
ต่อผู้ประกอบอาชีพส่งอาหาร 
(Food Drlivery) ในการรอสินค้า 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/622 
ลงวันท่ี 21 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3994 
ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

40 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5499/63 
งานนิติกร 
27/63 

28 พ.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
11871 
ลว.26 พ.ค. 63 

30 วัน 
(26 พ.ค. 63- 
25 มิ.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนแก้ปัญหากลิ่นเหม็น
ควันจากการคั่วเม็ดกาแฟ  
ร้านชีวิน 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/645 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3837 
ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 63) 
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2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5779/63 
งานนิติกร 
29/63 

2 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
12064 
ลว. 27 พ.ค.63 

30 วัน 
(27 พ.ค. 63- 
26 มิ.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

แจ้งข้อเสนอแนะของราษฎร
ขอให้มีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 (Covid-19) 
เข้มงวดมากยิ่งขึ้นต่อผู้ประกอบ
อาชีพจําหน่ายสินค้าในตลาด
อัศวิน 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/656 
ลงวันท่ี 2 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/3918 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63) 

42 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
5780/63 
งานนิติกร 
30/63 

2 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
12104 
ลว.27 พ.ค. 63 

30 วัน 
(27 พ.ค. 63- 
26 มิ.ย. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนผู้มาออกกําลังกายท่ี
สวนสาธารณะเวียงละกอน 
(รร.ท.7) ไม่ปฏบิัติมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมเพื่อกันโรค
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(Covid-19) 

แจ้งใหส้ํานักการช่าง  
ส่วนการโยธา ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/657  
ลงวันท่ี 2 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4190 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 63) 

43 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6080/63 
งานนิติกร 
31/63 

10 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
12703 
ลว. 2 มิ.ย. 63 

- ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

แจ้งข้อเสนอแนะและแสดง 
ความคิดเห็นของราษฎรกรณี
พ่อค้าตลาดหลักเมืองให้มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเช้ือไวรสัโคโรนา่ 
2019 (Covid-19) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/703 
ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4024 
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

44 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6081/63 
งานนิติกร 
32/63 

10 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
13131  
ลว. 9 มิ.ย. 63 

34 วัน 
(9 มิ.ย. 63- 

13 ก.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีนั่ง
ทํางานภายในห้องทํางานไม่สวม
หน้ากากอนามัยตามมาตรการ
ป้องกันโรคเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/702 
ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4339 
ลงวันท่ี 10 ก.ค. 63) 
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2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6132/63 
งานนิติกร 
33/63 

11 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
132621 
ลว. 10 มิ.ย. 63 

- ประชาชน 
(นางสาวอารี   
หันวณิชย์) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

แจ้งข้อเสนอแนะและแสดงความ
คิดเห็นของราษฎรจากนางสาว
อารี  หันวณิชย์ ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดหาหน้ากากอนามยั 
(ไม่ใช่หน้ากากผ้า) เพื่อนํามา
จําหน่ายให้แก่กลุม่พ่อค้าแม่ค้า
กาดกองต้า 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/708 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4204 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63) 

46 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6133/63 
งานนิติกร 
34/63 

11 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
13238 
ลว. 10 มิ.ย. 63 

33 วัน 
(10 มิ.ย. 63- 
13 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
(นางประภา   
ลิ้มประเสริฐ) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนจากนางประภา  
ลิ้มประเสริฐ  ขอให้ อสม. 
ตรวจสอบข้อมลูการรักษา 
พยาบาลของผู้ร้องและขอให้
ตรวจสอบการเสียภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างกรณีหอพักผู้ร้อง 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/707 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4342 
ลงวันท่ี 10 ก.ค. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

47 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6144/63 
งานนิติกร 
35/63 

11 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
13201 
ลว. 10 มิ.ย. 63 

30 วัน 
(10 มิ.ย. 63- 
10 ก.ค. 63) 

ประชาชน เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและ
แนะนําแนวทางการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการป้องกันก่ีแพร่ระบาด 
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 
(Covid-19) เนื่องจาก
ผู้ประกอบการและพนักงาน 
ไม่สวมใส่ถุงมือและหน้ากาก
อนามัยไมม่ีจุดบริการล้างมือหรือ
แอลกอฮอลด์ังนี้ ร้านจําหน่าย
ทุเรียนตั้งอยู่บรเิวณหน้าวัด 
ศรีรองเมืองและร้านข้างรา้น
เจียวพานิช, ครัวมุกดา,  
ร้านก๋วยเตีย๋วไข้หวานยางมะตมู, 
ร้านอาหารลงพุง (กาดกองต้า) 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/709 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขร้านขาย
อาหารแล้ว และรายงานส่ง
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว  
(ทน.ลป. 52002/4191 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63) 
 
เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขร้านขาย
ทุเรียนแล้ว และรายงานส่ง
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว  
(ทน.ลป. 52002/4449 
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 63) 

48 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6212/63 
งานนิติกร 
36/63 

16 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
13416 
ลว. 10 มิ.ย. 63 

29 วัน 
(11 มิ.ย. 63- 
10 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
(นางธนวรรณ   
ขันปัญญา) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล
หมายเลขทะเบียน กบ 2120 
ลําปาง ถูกต้นไมบ้ริเวณนอกรั้ว
บ้านล้มทับทําให้รถยนต์เสียหาย 

แจ้งใหก้องสวัสดิการสังคม  
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/720
ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4205 
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 63) 

49 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6256/63 
งานนิติกร 
37/63 

17 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
13616 
ลว. 15 มิ.ย. 63 

29 วัน 
(15 มิ.ย. 63- 
14 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
(นายนุกุล  
ธนบดีสกุล) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนจากนายนุกุล  ธนบดี
สกุล เสียงดังและกลิ่นเหม็นจาก
การถ่ายมลูของสุนัข ตั้งอยู่ถนน
วัดจองคํา 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/729  
ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4221 
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

50 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.29/63 
งานนิติกร 
38/63 

24 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
14252 
ลว. 22 มิ.ย. 63 

30 วัน 
(22 มิ.ย. 63- 
22 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
(นางภัทรานิษฐ์ 
พิสิษฐ์กุล) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนกรณี  
นางภัทรานิษฐ์  พิสิษฐ์กุล ขอให้
ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น 
รบกวนจากการขับถ่ายมูลของม้า 
และปัญหาจุดจอดรถม้า 
เนื่องจากเกิดปัญหาไมม่ีที่จอดรถ
สําหรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
บริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ข้าง
โรงแรมลําปางเวียงทอง 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/753  
ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/36 
ลงวันท่ี 29 ก.ค. 63) 
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2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6451/63 
งานนิติกร 
39/63 

25 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
14086 
ลว. 19 มิ.ย. 63 

31 วัน 
(19 มิ.ย. 63- 
20 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน แก้ไขปญัหา 
ความเดือดร้อนควันฟุ้งกระจาย  
จากการประกอบอาหารของ  
“ ร้านอาหารอาหารอาจารย์
บอมและครูกล้วย” ตั้งอยู่ตรอก
โรงไฟฟ้าเก่า 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/761  
ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4513 
ลงวันท่ี 20 ก.ค. 63) 

52 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
6452/63 
งานนิติกร 
40/63 

25 มิ.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
14394 
ลว. 23 มิ.ย. 63 

31 วัน 
(23 มิ.ย. 63- 
24 ก.ค. 63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอให้แก้ไขปญัหาการ
ปล่อยให้เช่าพ้ืนท่ีบริเวณทางเท้า
ของร้านจําหน่ายสังฆภณัฑ์ 
ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสสุานไตรลักษณ ์

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/760  
ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4450 
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 63) 

 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

53 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
7169/63 
งานนิติกร 
41/63 

14 ก.ค. 63 หนังสือ ลป 
0118.7 
(ศดธ)/3247 
ลว. 9 ก.ค. 63 

- ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนมีการรวมกลุ่มตั้งแต่  
10 คนขึ้นไปจัดกิจกรรมแข่งขัน
นกกรงหัวจุก ณ สนามประตูม้า 
(ลานสาธารณะ) ตรงบรเิวณ
ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/836 
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4766 
ลงวันท่ี 5 ส.ค. 63) 

54 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
7168/63 
งานนิติกร 
42/63 

14 ก.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
15368 
ลว. 8 ก.ค. 63 

30 วัน 
(8 ก.ค. 63- 

7 ส.ค. 63) 

นายสุทธิพงษ์  
พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขอความ
ช่วยเหลือในการตดัแต่งต้นไม้ซึ่ง
อยู่พ้ืนท่ีสาธารณะบรเิวณทางเท้า 
ตําบลเวยีงเหนือ 

แจ้งให้สาํนักการช่าง ส่วนการโยธา  
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ตามหนังสือท่ี ลป 52002/835
ลงวันท่ี 14 ก.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4650 
ลงวันท่ี 29 ก.ค. 63) 

55 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
7261/63 
งานนิติกร 
43/63 

14 ก.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
15826 
ลว. 13 ก.ค. 63 

30 วัน 
(13 ก.ค. 63- 
14 ส.ค. 63) 

ประชาชน 
(นายนภดล  
ดอกไม้แก้ว) 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีนํารถจักรยานยนต์
จอดทิ้งไว้บนทางสาธารณะและ
นําแผงก้ันจราจรวางปิดกั้นไว้กีด
ขวางหน้าบ้านทางสัญจร 
กาดกองต้า 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/845  
ลงวันท่ี 15 ก.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/4943 
ลงวันท่ี 14 ส.ค. 63) 

56 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
7628/63 
งานนิติกร 
44/63 

29 ก.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
ว 16476  
ลว. 21 ก.ค. 63 

30 วัน 
(21 ก.ค. 63 -
20 ส.ค. 63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีปญัหาการลักลอบ
ทิ้งขยะบริเวณสองข้างทางตั้งอยู่
บ้านปงชัย 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/884  
ลงวันท่ี 29 ก.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5138 
ลงวันท่ี 24 ส.ค. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

57 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
8252/63 
งานนิติกร 
75/63 

11 ส.ค. 63 หนังสือ -  
ลว. 10 ส.ค. 63 

- 
 

ประชาชน  
(นางภัทรานิษฐ์  
พิสิษฐ์กุล) 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณสีอบถามอํานาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายปญัหาเหตุ
เดือดร้อนรําคาญจากจุดจอดรถ
ม้าบริเวณด้านหน้าอาคาร
พาณิชย์ข้าง รร.ลําปางเวียงทอง 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/943 
ลงวันท่ี 11 ส.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งให้นางภัทรานิษฐ์  
พิสิษฐ์กุล เรียบร้อยแล้ว 
(ทน.ลป. 52002/5456 
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 63) 

58 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน. 
8546/63 
งานนิติกร 
45/63 

21 ส.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
18523 
ลว. 18 ส.ค. 63 

30 วัน 
(18 ส.ค. 63 -
17 ก.ย. 63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีเด็กเยาวชนอายตุ่ํา
กว่า 18 ปี มีการมั่วสุมและ 
เสียงดังหอพักสุขใจอพาร์ทเม้นท์ 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/981  
ลงวันท่ี 21 ส.ค.. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5474 
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 63) 

59 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
8545/63 
งานนิติกร 
46/63 

21 ส.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
ว 18522 
ลว. 18 ส.ค. 63 

30 วัน 
(18 ส.ค. 63 -
17 ก.ย. 63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากการ
สูบบุหรี่ การมั่วสมุดื่มสุราส่ง
เสียงดังรกวนหอพักเพนนเีฮาส ์

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/980 
ลงวันท่ี 21 ส.ค.. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5473 
ลงวันท่ี 8 ก.ย. 63) 

60 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
8690/63 
งานนิติกร 
47/63 

27 ส.ค. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
18970 
ลว. 24 ส.ค. 63 

14 วัน 
(24 ส.ค. 63 
– 7 ก.ย. 63) 

ประชาชน 
(นายรังสิมันตุ์  
รัตนชัย) 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน (เพิ่มเติม) กรณีปัญหา
เสียงดังรบกวนการแสดงดนตรี
จากร้านปลาทูแซ็ค 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/999 
ลงวันท่ี  27 ส.ค. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5738 
ลงวันท่ี 25 ก.ย. 63) 

 

 

 

 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

61 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9611/63 
งานนิติกร 
48/63 

17 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
20461 
ลว. 11 ก.ย. 63 

31 วัน 
(11 ก.ย. 63 -
12 ต.ค. 63) 

นายชัยวัฒน์  
ศรีโรจนกุล  

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีการแก้ไขปัญหา
การตั้งรถเข็นขายของบนทาง
สาธารณะติดกับบ้านผู้ร้องทําให้
เข้า-ออกบ้านไม่ได้บรเิวณ 
ถนนฉัตรไชย 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1100 ลงวันท่ี  
18 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/6135 
ลงวันท่ี 16 ต.ค. 63) 

62 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9575/63 
งานนิติกร 
85/63 

17 ก.ย. 63 หนังสือ -   
ลว. 15 ก.ย. 63 

-- นางภัทรานิษฐ์  
พิสิษฐ์กุล 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณสีอบถามมาตรการ
แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ
จากจุดจอดรถม้าบริเวณ
ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ข้าง  
รร.ลําปางเวียงทอง 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1078  
ลงวันท่ี 15 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งให้นางภัทรานิษฐ์  
พิสิษฐ์กุล เรียบร้อยแล้ว 
(ทน.ลป. 52002/5872 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63) 

63 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9612/63 
งานนิติกร 
49/63 

17 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
20462 
ลว. 11 ก.ย. 63 

17 วัน 
(11 ก.ย. 63 -
28 ก.ย. 63) 

นายนุกุล  
ธนบดีสกุล 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน (เพิ่มเติม) แก้ไขปญัหา
เสียงดังและกลิ่นเหม็นจากการ
ถ่ายมูลของสุนัขหน้าบา้น บริเวณ
ถนนวัดจองคํา 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1101 
ลงวันท่ี 18 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5952 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 63) 

64 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9613/63 
งานนิติกร 
50/63 

17 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
20463 
ลว. 11 ก.ย. 63 

17 วัน 
(11 ก.ย. 63 -
28 ก.ย. 63) 

นางสาวสุพรรณี  
แซ่เยี่ยง 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน (เพิ่มเติม) แก้ไขปญัหา
การทํางานเสียงดังของพนักงาน
และเสียงดังจากเครื่องจักรของ
โรงงาน “เหล็กลาํปางคารไ์บท์” 

แจ้งใหก้องสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดาํเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1099 ลงวันท่ี  
18 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5753 
ลงวันท่ี 7 ต.ค. 63) 

 
65 

2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9632/63 
งานนิติกร 
51/63 

18 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
20634 
ลว. 14 ก.ย. 63 

31 วัน 
(14 ก.ย. 63 
– 15 ต.ค.63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีแกไ้ขปัญหาป้าย
ประชาสมัพันธ์บริเวณเกาะกลาง
ถนนหน้าโรงแรมลําปางเวยีงทอง 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1097  
ลงวันท่ี 18 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/5873 
ลงวันท่ี 30 ก.ย. 63) 



เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที ่
ประเภท

เรื่อง 
เลขลงรับ 

ว/ด/ป 
เรื่อง

ร้องเรียน 
(ฝ่ายนิติ
การ) 

ช่องทาง 
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลาที่
ศูนย์ฯ 
กําหนด 
(วัน) 

ผู้ร้อง 
ผู้ที่ไดร้ับ

ผลกระทบ ผู้ถูกร้อง 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องทุกข ์
วิธีการแก้ไขปัญหา ผลการดําเนินงาน 

66 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9801/63 
งานนิติกร 
52/63 

24 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
21160 
ลว. 18 ก.ย. 63 

32 วัน 
(18 ก.ย. 63 
– 20 ต.ค.63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนกรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
บางกลุ่มจําหน่ายสินค้าบนพ้ืนท่ี
ออกกําลังกายของชุมชนประตู
ต้นผึ้ง-ท่านางลอย บริเวณหน้า
วัดประตูต้นผึ้ง 

แจ้งใหง้านรักษาความสงบ
เรียบร้อย (เทศกิจ)  ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1123 ลงวันท่ี  
24 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/6134 
ลงวันท่ี 16 ต.ค. 63) 

67 2. ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 
 

ทน.
9808/63 
งานนิติกร 
53/63 

24 ก.ย. 63 หนังสือ ลป 
0017.1/ 
21051 
ลว. 17 ก.ย. 63 

32 วัน 
(17 ก.ย. 63 
– 19 ต.ค.63) 

ประชาชน 
 

เทศบาล 
นครลําปาง 
 

ขอให้ดําเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
โครงการก่อสร้างถนนและ
ปรับปรุงบ่อพักมีน้ําขังไมร่ะบาย
ลงท่อบริเวณตั้งแต่ถนนวังขวา
ข้างบ้านเลขท่ี 223/6 ถึง
บ้านเลขท่ี 25/3 ถนนบ้าน 
ดงไชย ซอย 5 ตําบลสบตุ๋ย 

แจ้งใหส้ํานักการช่าง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตามหนังสือ
ที่ ลป 52002/1124 ลงวันท่ี  
24 ก.ย. 63 

เทศบาลนครลําปางได้
ดําเนินการแก้ไขแล้ว และ
รายงานส่งจังหวัดเรียบร้อย
แล้ว (ทน.ลป. 52002/7029 
ลงวันท่ี 8 ธ.ค. 63) 

 


