
 

 

 
รายงานผลด าเนินงาน ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลนครปากเกรด็  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยงานหลักของเทศบาลนครปากเกร็ด ในการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จากประชาชนที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยงานประสานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนมากที่สุด 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการรวบรวมประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยการ
แยกรายละเอียดตามประเภทเรื ่องที ่ร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามแต่ละหน่วยงานที่รับเรื ่อง  และผลการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล    
นครปากเกร็ด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

       ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 
          พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ศูนยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

ควำมเป็นมำ 

  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยปรับปรุง
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จากเดิมที่เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะกระจัด
กระจายไปตามแต่ละหน่วยงานโดยไม่มีการติดตามผล ลักษณะการทำงานที่ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีการเชื่อมต่อ
หรือประสานข้อมูลร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน คณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดโดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ 
นายกเทศมนตรี จึงมีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเป็น
หน่วยงานอำนวย การแก้ไขเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการรับเรื ่องความเดือดร้อนของประชาชนโดย
ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรม เทศบาล
นครปากเกร็ดขึ้น ณ ชั้น ๖ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
คณะกรรมการและคณะทำงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย 

 ๑. นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเป็นประธานคณะกรรมการ 
 ๒. รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดทุกท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการ 
 ๓. ปลัดเทศบาลเป็นคณะกรรมการ 
 ๔. รองปลัดเทศบาลทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนของเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นกรรมการ 
 ๕. รองปลัดเทศบาลหนึ่งคนเป็นเลขานุการ 
 ๖. หัวหน้าฝ่ายนิติการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. กำหนดนโยบายวางแผนแนวทางการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด และ       

ศูนย์เร่งด่วน นครปากเกร็ด 

๒. ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด และ  
ศูนย์เร่งด่วน นครปากเกร็ด 

 ๓. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒) คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย 

  ๒.๑ คณะทำงานพิจารณาแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  โดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการของเทศบาลเป็นคณะทำงาน โดยมีผู้อำนวยการของแต่ละ
ส่วนราชการ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการนั้นเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี
หน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรายงานผลการดำเนินการให้
ศูนย์ดำรงธรรมทราบ  



   

  ๒.๒ คณะทำงานรับตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประกอบด้วย 
  มีหัวหน้าฝ่ายนิติการ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายนิติการเป็นคณะทำงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
  โดยให้คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด มี ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 
เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพ่ือปรึกษา หารือ กำหนดแนวทาง วิธีดำเนินการแก้ไข 
  ๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
  ๓. ประสานการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  ๔. ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี ่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๓. คณะทำงาน ศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด ประกอบด้วย 
  มีปลัดเทศบาล เป็น หัวหน้าคณะทำงาน มีรองปลัดเทศบาลเป็นคณะทำงาน มีหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
เป็นเลขานุการคณะทำงาน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเป็นเลขานุการและคณะทำงาน 
  โดยให้คณะทำงานศูนย์เร่งด่วน เทศบาลนครปากเกร็ด มีหน้าที่ ดังนี้  
  ๑. รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน (ทาง Line Application) 
  ๒. วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ดำเนินการตรวจสอบและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ        
ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
  ๓. ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ 
  ๔. รายงานผลการปฏิบัติตามสายบังคับบัญชาทันทีที ่ได้รับเรื ่องราวระหว่างการปฏิบัติและ
ภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว (ทาง Line Application) 
  ๕. ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

      วตัถปุระสงคก์ำรจดัตัง้ศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

  ๑. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการบริการของเทศบาล 

  ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

  ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรร ม
เทศบาลนครปากเกร็ด 
  ๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 
 



     ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

 ๑. เมื่อศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนแล้วจะ
ดำเนินการลงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวลงหนังสือทะเบียนรับ–ส่ง เฉพาะของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด  
  ๒. ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ให้นิติกรตรวจสอบรายละเอียด และจัดทำแบบฟอร์ม
ศูนย์ฯ พร้อมทัง้แยกประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

  ๓. แจ้งแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบของเทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ดำเนินการแก้ไขปัญหากรณรี้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  

  ๔. ให้แต่ละส่วนงานรายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว ส่งกลับมายัง
ศูนย์ดำรงธรรมฯ เพ่ือแจ้งตอบผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ต่อไป  

  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน จนถึงแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
ไม่เกิน ๒๑ วันทำการ เว้นแต่กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งมีประเด็นที่ยุ่งยาก (แต่ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียน  
ร้องทุกข์ทราบการดำเนินการในเบื้องต้นต่อไป) 

  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

 ช่องทางที่ ๑ : เขียนคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๖ 

 ช่องทางที่ ๒ : ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง “ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ที่อยู่ เลขที่ ๑  
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐”    

 ช่องทางท่ี ๓ : ติดต่อทาง สายตรงเทศบาล www.pakkretcity.go.th 

 ช่องทางท่ี ๔ : ติดต่อทาง E-mail: damrongtum@pakkretcity.go.th 

 ช่องทางที ่  ๕ : ต ิดต ่อทางโทรศ ัพท ์หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๖๖๖๘ หร ือ เบอร ์โทรศ ัพท์                       
๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔ -๑๔ ต่อ ๖๐๖, ๖๐๗,๖๑๐ หรือแฟกซ์หมายเลข ๐-๒๕๘๓-๖๖๖๘ 

 ช่องทางท่ี ๖ : ติดต่อทาง สายด่วนเทศบาล ๑๑๓๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
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 ศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็แบ่งประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์ 

 ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มเบาะแสการกระทำผิด  
  ๑.๑ ยาเสพติด       
  ๑.๒ ผู้มีอิทธิพล  

  ๑.๓ จัดระเบียนสังคม/สถานบริการ     
  ๑.๔ การพนัน/บ่อน/หวย  

  ๑.๕ ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ     
  ๑.๖ ปัญหาด้านแรงงาน 

 ๒. กลุ่มปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป 

  ๒.๑บริการพ้ืนฐาน       
  ๒.๒ เหตุรำคาญ  
  ๒.๓ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม      
  ๒.๔ ข่มขู่/ทำร้ายร่างกาย 
  ๒.๕ สาธารณภัย       
  ๒.๖ คุ้มครองผู้บริโภค 

 ๓. กลุ่มกล่าวโทษเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

  ๓.๑ ทุจริต        

  ๓.๒ การบริการ  
  ๓.๓ ไม่เป็นธรรม       

  ๓.๔ พฤติกรรม 

 ๔. กลุ่มปัญหาที่ดิน 

  ๔.๑ พิพาทท่ีดินเอกชนกับรัฐ      

  ๔.๒ พิพาทท่ีดินเอกชนกับเอกชน/บุกรุก 

  ๔.๓ การออกเอกสารสิทธิ      

  ๔.๔ การปิดก้ันเส้นทาง  
  ๔.๕ การบุกรุกที่สาธารณะ 

 ๕. กลุ่มขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์  
  ๕.๑ ทุนประกอบอาชีพ      

  ๕.๒ ทุนการศึกษา  
  ๕.๓ สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ/คนชรา/ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  

  ๕.๔ ขอที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย  
  ๕.๕ ขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ 



 

 ๖. กลุ่มแสดงความคิดเหน็/อื่น ๆ  
  ๖.๑ ขอทราบข้อมูล/ปรึกษา      

  ๖.๒ แสดงความคิดเห็น  
   ๖.๓ พิจารณาขั้นศาล/บังคับคดี     

   ๖.๔ อ่ืน ๆ 

            ระบบกำรรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์กำรจดัเกบ็และสืบค้นข้อมลูร้องเรียน
ร้องทุกข ์

มีการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดมีหนังสือทะเบียนรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเฉพาะเพ่ือให้สำหรับจัดเก็บและการตรวจสอบข้อมูล 
  กำหนดรหัสผู้ร้อง เพื่อเป็นรหัสในการสืบค้นข้อมูล 

   จัดทำ “แบบสรุปเรื่องร้องเรียน” เพ่ือจัดเก็บประเด็นสำคัญของการร้องเรียน/ประเภทเรื่อง
ร้องเรียน /ผลการดำเนินการ 

  จัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งกำหนดรหัสผ่านเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระบบจดัเกบ็ข้อมูลเพื่อกำรสืบค้นโดยโปรแกรม                                                        
ระบบรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

ระบบรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
กำรจดัเกบ็ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

 

 
 

 

 



 

ระบบสืบค้นข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
แบบฟอรม์ค ำร้อง (กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง) 

 
ค ำร้องทั่วไป 

         (ศูนย์ด ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกร็ด) 

      วนัท่ี................เดือน...........................................พ.ศ. ................. 

 

เร่ือง .................................................................................................................................................................................. 

เรียน นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................อายุ...........................ปี   

อยูบ่า้นเลขท่ี..............................หมู่ท่ี....................ซอย..............................................ถนน......................................................  

ต าบล.....................................................อ าเภอ...................................................จงัหวดั.......................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................................... 

ไดรั้บความเดือดร้อนเร่ือง ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

เหตเุกิดบริเวณ บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี................ซอย...................................ถนน....................................                                              
ต าบล.................................................... อ าเภอ................................................... จงัหวดั......................................................... 

 ขา้พเจา้ ขอร้องเรียนใหด้ าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา  ดงัน้ี
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย  คือ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน          ส าเนาทะเบียนบา้น  เอกสารอื่น ๆ(ระบ)ุ................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
    (ลงช่ือ).....................................................................ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                (.................................................................)  
          หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 

(ลงช่ือ).....................................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเร่ือง 
            (................................................................) 
 

 

ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 
รหสัผูร้้อง ............................................ 
วนัท่ี...................................................... 
เวลา ..................................................... 

❖ หมำยเหตุ : โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือสิทธิประโยชน์ของท่ำน    
  



กำรร้องเรียนร้องทุกขท์ำงสำยตรงเทศบำล 

www.pakkretcity.go.th 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.pakkretcity.go.th/


ช่องทำงรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกขท์ำงอีเมล ์

 (damrongtum@pakkretcity.go.th) 
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ช่องทำงรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกขท์ำงสำยด่วน ๑๑๓๒ 

(Call Center) 
 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เทศบาลนครปากเกร็ดได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงสามารถ
สอบถามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลได้ โดยให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครปากเกร็ดทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๑๓๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะส่งให้
เข้าระบบ Call center และส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 หมายเหตุ การแจ้งตอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางช่องทางสายด่วน ๑๑๓๒ ทางศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยจะไม่ตอบผู้ร้องโดยตรง แต่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล      
ลงในระบบต่อไป 

 

    



แผนผงักำรด ำเนินงำนศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ช่องทางการร้องเรียน 
ด้วยตนเอง/โทรศัพท์/แฟกซ์ 
จดหมาย/หนังสือ/เอกสาร 
อีเมล์ : damrongtum@pakkretcity.go.th 
สายตรงเทศบาล : www.pakkretcity.go.th 
สายด่วน ๑๑๓๒ กด ๒ 

 

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด (ศธ.ปก.) 
• เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่องร้องเรียน 
• ตรวจสอบประเภทเรื่อง 
• สอบถามรายละเอียดความชัดเจนของประเด็น 
• จัดทำเรื่องตามแบบฟอร์มศูนย์ดำรงธรรมฯ 
• แจ้งหน่วยงานดำเนินการ 

 

หน่วยงานดำเนินการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

• หน่วยงานภายนอก 
 

เรื่องไม่มีปัญหา 
รับแจ้งเรื่อง>ตรวจสอบ>จัดทำหนังสือแจ้งผู้ร้อง 

 

เรื่องมีปัญหา/ล่าช้า 
นำเข้าที่ประชุมคณะทำงาน เดือนละ ๑ ครั้ง 
>สรุปแจ้งผู้ร้อง 

 

แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
• โทรศัพท ์                                                     
• หนังสือ 
• อีเมล์ 
• สายตรงเทศบาล 
• สายด่วน ๑๑๓๒ 
• รวบรวมเรื่อง (กรณีไม่มีข้อมูลผู้ร้อง 

 

การแจ้งผลดำเนินการให้ผู้รอ้งทราบ 
• ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 
   เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น 
• ยกเว้น สายด่วน ๑๑๓๒ 

 
 

 

 ๑๓ วัน

วัน 

  ๕ วัน 

  ๑ วัน   ๒ วัน 
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เครือข่ำยกำรด ำเนินกำรศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยด์ ำรงธรรม

จงัหวดั 

นนทบรุี 
คณะกรรมกำรชมุชน 

 ๖๖ ชมุชน 

เครือข่ำยเสียง 

ตำมสำยชมุชน 

สำยตรงเทศบำล 

www.pakkretcity.go.th 

อีเมล ์

damrongtum@pakkretcity.go.th 

 

สำยด่วน ๑๑๓๒ 

(ตลอด ๒๔ ชัว่โมง) 

สถำนีต ำรวจภธูร 

ปำกเกร็ด 

 

สว่นรำชกำรในพ้ืนท่ี 

อ ำเภอปำกเกร็ด 

ศนูยอ์ยักำรค ุม้ครองสิทธิ

และช่วยเหลือทำง

กฎหมำย 

ศนูยย์ติุธรรม 

ชมุชน 

เครือข่ำยค ุม้ครอง 

ผ ูบ้ริโภค ศนูยด์ ำรงธรรม 

เทศบำลนครปำก

เกร็ด 

(ศธ.ปก.) 

           การดำเนินการ 
 : ประสานส่งข่าวสาร / รายงานโดยตรง 
 : ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกรรมการชุมชน/เสียงตามสาย/คู่มือประชาสมัพันธ์ 
 : เปิดกระดานแสดงความคิดเห็นผ่านทางสายตรงเทศบาล/อีเมล์เทศบาล 
 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และข้อแนะนำ 
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แผนผงัประชำสมัพนัธก์ำรด ำเนินงำนศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 
 

 
 

แผนผงัประชำสมัพนัธเ์ครือขำ่ยกำรด ำเนินกำรศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 
 

 



                                                                  

โครงสร้ำงของศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

(ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/รองปลดัเทศบาล/ 
หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่ายนิติการ/

หัวหน้างานรับเรื่องราวร้องทุกข์) 
 

หน่วยงานเร่งด่วน 

นครปากเกร็ด 
 

คณะทำงานพิจารณา 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

คณะอนุกรรมการ 

สคบ. เทศบาล 
 

สำนักการช่าง 

 

สำนักการคลัง 

 

กองสวัสดิการสังคม 

 

กองการศึกษา 

 

สำนักปลัดเทศบาล 

 

 กองวิชาการและแผนงาน 

 

กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอ้ม 
 

กองทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน 

 



                                                                  

 
โครงสร้ำงของศนูยด์ ำรงธรรมจงัหวดันนทบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ส่วนกลาง 
/นายอำเภอ/นายกเทศมนตร ี

คณะทำงานแบ่งตามภารกิจ 

งานรับเรื่องร้องเรียน 

ระดับจังหวัด 
งานบริการประชาชน 

แบบเบ็ดเสร็จ 
งานบริการข้อมูล 

ข่าวสาร 
งานรับเรื่องร้องทุกข ์

ระดับอำเภอ 

เทศบาล 



                                                                  

กำรก ำหนดเวลำแก้ไขเรื่องร้องเรียนศนูยด์ ำรงธรรมจงัหวดันนทบุรี 

เรื่องทัว่ไป  

 ๑. เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องจะแจ้งให้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๒๑ วันทำการ 

 ๒. แจ้งเตือนครั้ง ที่ ๑  ให้รายงานภายใน ๑๔ วันทำการ  

 ๓. แจ้งเตือนครั้งที่ ๒   ให้รายงานภายใน ๕ วันทำการ  

 ๔. เมื่อแจ้งเตือน ๒ ครั้งแล้ว ยังไม่รายงานตามกำหนด จังหวัดนนทบุรีจะตั้งคณะทำงานลงไป
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ  

 ๕. การรายงานผลไม่จำเป็นต้องยุติเรื่องทุกครั้ง หากยังไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าในเรื่อง
นั้น ๆ พร้อมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงประเด็นที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อให้เรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จ  

เรื่องเร่งด่วน 

 ๑. เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องเร่งด่วนจะกำหนดชั้นความเร็ว “ด่วนที่สุด” 

 ๒. เมื่อได้รับแจ้งขอให้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว รายงานผลตามระยะเวลาที่
กำหนด 

 ๓. หากไม่รายงานตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียว หากยังไม่รายงานผล
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะตั้งคณะทำงานลงไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ 

 ๔. การรายงานผล ไม่จำเป็นต้องยุติเรื่องทุกครั้ง หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานความก้าวหน้าในเรื่อง
นั้น ๆ พร้อมปัญหาและอุปสรรครวมถึงประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน เพ่ือให้เรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จ 



                                                                  

แบบฟอรม์รำยงำนผลด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 
 

 รำยงำนผลด ำเนินกำร 

                                                   วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ. ................. 
 
 

เร่ือง รายงานผลด าเนินการ รหสัผูร้้อง 
......................................................................................................... 

เรียน ............................................................................................................................................................. 

ตรวจสอบแลว้ 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ผลด าเนินการ ......................................................................................................................................                                               
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

เห็นควร .............................................................................................................................................                                               
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

    (ลงช่ือ)...........................................................................ผูต้รวจสอบ 
     (.....................................................................)  

        ต าแหน่ง............................................................................. 
 

ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 

รหสัผูร้้อง ............................................ 
วนัท่ี...................................................... 
เวลา................................................... 



                                                                  

 ทะเบียนรบั - ส่ง  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขข์องศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

ทะเบียนรบั      ส่ง (ผู้ร้อง > ศนูยด์ ำรงธรรมฯ > ส่วนรำชกำร)  

 

ทะเบียนรบั      ส่ง (ส่วนรำชกำร > ศนูยด์ ำรงธรรมฯ > ผู้ร้อง) 

 

 



                                                                  

กำรประชำสมัพนัธ์ต่ำง ๆ ของศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพ่ือง่ายต่อ
การติดต่อและการยื่นคำร้องกับศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 

 

                          
           
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 



                                                                  

กำรประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนพิจำรณำเรือ่งร้องเรียนร้องทุกขข์อง 

ศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็  

 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลนครปากเกร็ด จะจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกขข์องศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และหารือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

 

 

               
 

        

                
 

 

 

 

        

 



                                                                  

กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

 •  ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 • กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใดมีประเด็นที่ยุ่งยากหรือเกี่ยวพันระหว่างหลายหน่วยงาน จะมีการ
นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 • กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใด ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องเข้าชี้แจ้งข้อเท็จจริงด้วยตนเองถึงเหตุขัดข้องปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

 • สรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ทุกสิ้นปี 

 

     

   



                                                                  

เรื่องร้องเรียนผ่ำนศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๑๑๒๔   เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๑๐๖๘   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ   ๙๕ %   ของเรื่องท้ังหมด 
อยู่ระหว่างดำเนินการ      ๕๖   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ     ๕ %   ของเรื่องท้ังหมด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
๙๕ %

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

๕ %

สรุปผลเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข ์ประจ ำปี ๒๕๖๔ 



                                                                  

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๔ 
รหัส ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) 
๑.๑ ยาเสพติด ๑ 
๑.๒ ผู้มีอิทธิพล  ๑ 
๑.๓ จัดระเบียบสังคม/สถานบริการ ๓๔ 
๑.๔ การพนัน/บ่อน/หวย - 
๑.๕ ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ - 
๑.๖ ปัญหาด้านแรงงาน - 
๒.๑ บริการพื้นฐาน ๔๔๖ 
๒.๒ เหตุรำคาญ ๕๐๓ 
๒.๓ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม ๔ 
๒.๔ ข่มขู่/ทำร้ายร่างกาย - 
๒.๕ สาธารณภัย - 
๒.๖ คุ้มครองผู้บริโภค ๑ 
๓.๑ ทุจริต - 
๓.๒ การบริการ ๑๙ 
๓.๓ ไม่เป็นธรรม ๓ 
๓.๔ พฤติกรรม ๘ 
๔.๑ พิพาทที่ดินเอกชนกับรัฐ ๗ 
๔.๒ พิพาทที่ดินเอกชนกับเอกชน/บุกรุก ๑ 
๔.๓ การออกเอกสารสิทธิ - 
๔.๔ การปิดก้ันเส้นทาง ๓ 
๔.๕ การบุกรุกที่สาธารณะ ๖ 
๕.๑ ทุนประกอบอาชีพ ๕ 
๕.๒ ทุนการศึกษา ๑ 
๕.๓ สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ/คนชรา ฯลฯ ๘ 
๕.๔ ขอที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย - 
๕.๕ ขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ๓๒ 
๖.๑ ขอทราบข้อมูล/ปรึกษา ๓ 
๖.๒ แสดงความคิดเห็น ๖ 
๖.๓ พิจารณาชั้นศาล/บังคับคดี - 
๖.๔ อ่ืน ๆ ๓๒ 

รวม ๑๑๒๔ 



                                                                  

 
 

 
 

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๔ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ 

 
 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบ่งตามประเภทเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๔ 

 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เหตุรำคาญ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ ของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมด  
 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รองลงมา บริการพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗ ของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมด 
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เรื่องร้องเรียนร้องทุกขป์ระเภทกลุ่มกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั (ทุจริต) 

ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๑๑๒๔   เรื่อง 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประเภทกลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุจริต) พ.ศ.๒๕๖๒   ๐    เรื่อง 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประเภทกลุ่มกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุจริต) พ.ศ.๒๕๖๓   ๐    เรื่อง 
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ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทุกขข์อง 
ศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ 

 การดำเนินงานแก้ไขเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด     
จะดำเนินการโดยมีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื ่องร้อ งเรียนร้องทุกข์ของ          
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้ 

 

 



                                                                  

 

 

 



                                                                  

 

 

 



                                                                  

 

 

 



                                                                  

 

 

 



                                                                  

 

 
 
 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขด์ ำเนินกำรแล้วเสรจ็ภำยใน ๑๕ วนัท ำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ อำทิ 

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๐๐๔ Call Center ผู้ร้อง ร้องเรียนการจอดรถบนพื้นที่สาธารณะและทางเท้า 
ของร ้านนครไทยจัดไฟแนนซ์ซ ื ้อขายรถเก๋งรถกระบะ             
ร้านดังกล่าวได้มีการนำรถมาจอดบริเวณฟุตบาท ทำให้           
บดบังทัศนียภาพการมองเห็นในการสัญจรจึงทำให้บริเวณ
ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที ่ลงพื ้นที่
ดำเนินการตรวจสอบ 

๑ ต.ค.๖๓ ๖ ต.ค.๖๓ 

๒ ๐๐๐๐๙ 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผ ู ้ร ้อง แจ ้งว ่าบร ิ เวณพื ้นท ี ่สวนสมเด ็จฯ ต.บ ้านใหม่ 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๓ 
 

๒๗ ต.ค.๖๓ 
 

๓ ๐๐๒๗๑ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องอยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๖๗๓ อาคาร T๑๒ เมืองทองธานี 
ขอให้ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคาร
ชุดเลขที่ ๒๖/๖๗๓ ซึ่งทางผู้ร้องได้ทำการย้ายชื่อจากที่อยู่
เดิมมายังห้องพักดังกล่าว เมื ่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ แต่ทาง
เทศบาลให้ผู้ร้องชำระภาษีของปี ๒๕๖๓ 

๒๑ ธ.ค.๖๓ ๑๕ ม.ค.๖๔ 

๔ ๐๐๕๒๑ คำร้องทั่วไป ผู ้ร ้องอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕/๒๑๙๕ ม.๑๐ ม.ประชาช่ืน     
ต.บางตลาด แจ้งว่า บ้านเลขที่ ๕/๒๑๙๗ เลี้ยงสุนัขส่งเสียง
ดังรบกวน 

๒๔ ก.พ.๖๔ ๒ มี.ค.๖๔ 
 

๕ ๐๐๖๓๒ 
 

Call Center  
 

ผู ้ร ้องแจ้งว่า บ้านเลขที ่ ๗๘/๒๔๖ ม.สรานนท์ ซ.๒๖     
เลี้ยงสุนัขจำนวน ๕ ตัว ส่งเสียงดังรบกวน 

๓๑ มี.ค.๖๔ 
 

๒ เม.ย.๖๔ 
 

๖ ๐๐๗๖๒ E-Mail ผู ้ร ้องแจ้งว ่า ม ีน ้ำท่วมขังทางเด ินร ิมถนนแจ้งว ัฒนะ            
บริเวณใกล้ร ้านก๋วยเตี ๋ยวดูดี ๋ ใกล้หมู ่บ ้านกฤษดานคร              
แจ้งวัฒนะ 

๗ พ.ค.๖๔ ๑๔ พ.ค.๖๔ 

๗ ๐๐๘๒๗ Call Center ผู้ร้องแจ้งว่า การก่อสร้างไทวัสดุ บริเวณแถวถนนศรีสมาน 
ไม่มีการกันสแลนและไม่ไดม้ีการป้องกันเรื่องฝุ่น ทำให้ฝุ่นฟุ้ง
กระจาย 

๒๗ พ.ค.๖๔ ๙ มิ.ย.๖๔ 

๘ ๐๐๘๖๑ Call Center ผู้ร้องแจ้งว่า มีการเผาขยะบริเวณหมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศน์              
จ ุดท ี ่ เผาเป ็นพ ื ้นที ่ โล ่ง ถ้ ามาจากบางมดแลนด์เล ี ้ยว              
ซอย ๑๕ ทางขวาจะเป็น ม.ยิ่งรวยจะอยู่บริเวณด้านหลัง  

๑๐ มิ.ย.๖๔ ๒๑ มิ.ย.๖๔ 

๙ ๐๐๙๑๐ Call Center ผู้ร้องแจ้งว่า ถนนทางเข้าการเคหะจากห้าแยกปากเกร็ด   
ตรงไปยังปทุมก่อนถึงปั ้มน้ำมันเลี ้ยวซ้ายเข้าการเคหะ    
หญ้าขั้นรกขึ้นตามเสาไฟ 

๒๗ มิ.ย.๖๔ ๑๐ ก.ค. ๖๔ 

 

 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขด์ ำเนินกำรแล้วเสรจ็ภำยใน ๑๕ วนัท ำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

ตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ อำทิ 

(ศนูยฯ์จงัหวดันนทบุรี, ศนูยฯ์อ ำเภอปำกเกรด็) 
 

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๐๐๙ 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผ ู ้ร ้อง แจ ้งว ่าบร ิ เวณพื ้นท ี ่สวนสมเด ็จฯ ต.บ ้านใหม่  
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย 

๒ ต.ค. ๖๓ 
 

๒๗ ต.ค.๖๓ 
 

๒ ๐๐๒๗๑ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องอยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๖๗๓ อาคาร T๑๒ เมืองทองธานี 
ขอให้ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคาร
ชุดเลขที่ ๒๖/๖๗๓ ซึ่งทางผู้ร้องได้ทำการย้ายชื่อจากที่อยู่
เดิมมายังห้องพักดังกล่าว เมื ่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ แต่ทาง
เทศบาลให้ผู้ร้องชำระภาษีของปี ๒๕๖๓ 

๒๑ ธ.ค.๖๓ ๑๕ ม.ค.๖๔ 

๓ ๐๐๓๙๐ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการเผาหญ้า
และกลิ่นมูลโค บริเวณหมู่บ้านเพชรรวัฒนะ 

๒๖ ม.ค.๖๔ ๑๗ ก.พ.๖๔ 

๔ ๐๐๔๐๗ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู ้ร ้อง ขอความอนุเคราะห์ต ัดต้นไม้บริเวณ บ้านเลขที่                
๗/๑๗๙ ซ.แจ้งวัฒนะ ๔๓ ม.พงษ์เพชร ซ.๓ ต.บ้านใหม่         
มีตัดต้นไม้สูงประมาณ ๕ เมตร 

๒๙ ม.ค.๖๔ ๑๘ ก.พ.๖๔ 

๕ ๐๐๔๐๙ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างคอนโดลุมพินี 
บริเวณ ซ.แจ้งวัฒนะ ๑๗ จุดสังเกตอยู่เยื้องๆกับห้างเซ็นทรลั
แจ้งวัฒนะ เนื่องจากทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งเสียงดัง 

๒๙ ม.ค.๖๔ ๑๙ ก.พ.๖๔ 

๖ ๐๐๔๗๗ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบร้านทำผมชื่อ COSMO HAIR SALON 
ซ.แจ้งวัฒนะ ๓๓ ต.บางพูด ตั ้งอยู ่ริมทะเลสาบเมืองทอง 
เนื่องจากไม่ปฎิบัติตาม มาตรการป้องกันฯ(โควิด-๑๙) 

๑๗ ก.พ.๖๔ ๙ มี.ค.๖๔ 

๗ ๐๐๕๔๑ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู ้ร ้องอยู ่บ ้านเลขที ่ ๗๖/๒๘ ม.๕ ต.บางพูด ขอความ
ช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จ่ายในชีว ิตประจำวัน เนื ่องจาก
สถานการณ์ โควิด-๑๙ 

๔ มี.ค.๖๔ ๒๒ มี.ค.๖๔ 

๘ ๐๐๓๐๗ ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอปากเกรด็ 

ผู้ร้องอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑/๒๗๐ ต.ปากเกร็ด ม.สวนกุหลาบ
แจ้งว่าบ้านเลขที่ ๑๒๑/๒๗๑ มีการปลูกสร้างและต่อเติม
บ้านดาดฟ้าได้นำต้นไม้ไปปลูกด้านบน ทำให้ใบไม้ร่วงหล่น
มาบ้านผู้ร้อง 

๓๐ ธ.ค.๖๓ ๑๕ ม.ค.๖๔ 

๙ ๐๐๔๑๔ ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอปากเกรด็ 

ผู้ร้องอยู่บ้านเลขที่ ๔๓/๑๓ ม.๗ ต.บางตลาด ขอให้ตัดต้นไม้
และทำความสะอาดที ่รกร ้างบร ิเวณบ้านเพื ่อป ้องกัน                 
เหตุเพลิงไหม้ 

๑ ก.พ.๖๔ ๑๙ ก.พ.๖๔ 

๑๐ ๐๐๗๙๖ ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอปากเกรด็ 

ผู้ร้องขอความช่วยเหลือตัดต้นไม้ใหญ่ ประเภทต้นไทรและ
ต้นยางอินเดีย บริเวณกำแพงเลียบคลองสามัคคีของหมู่บ้าน
ประชาช่ืนสามัคคี ๖๓ ต.บางตลาด 

๑๘ พ.ค.๖๔ ๑๐ มิ.ย.๖๔ 

 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด  ๑๑๒๔ เรื่อง  

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน             ๙๘๐ เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ   ๘๗  ของเรื่องทั้งหมด 
(คำร้องทั่วไป, web site, call center, e-mail) 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน               ๒๘  เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ     ๒  ของเรื่องทั้งหมด 
  (ศูนยฯ์จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด) 
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เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



                                                                  

 

 

เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการประจำปี ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด  ๑๑๒๔ เรื่อง  
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๑๐๐๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๙๐ ของเรื่องทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๐%

๙๐%

สรุปผลเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการประจ าปี ๒๕๖๔ ต้ังแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 

 

ดำเนินการแลว้เสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ 

 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

(เฉพาะ ศูนย์ฯจังหวัดนนทบุรี,ศูนย์ฯอำเภอ) 
 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด  ๑๔๔ เรื่อง  

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน            ๒๘     เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ   ๑๙   ของเรื่องทั้งหมด 
   

 

๑๐๐%

๑๙%

เร่ืองร้องเรียนร้องทกุขด์ ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ (เฉพำะ ศูนยฯ์จังหวัด,ศูนยอ์ ำเภอ)

จ ำนวนเรื่องรอ้งเรียนทัง้หมด ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ ภำยใน ๑๕ วนั


