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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. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการรวบรวมประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด โดยการ
แยกรายละเอียดตามประเภทเรื ่องที ่ร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามแต่ละหน่วยงานที่รับเรื ่อง  และผลการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล    
นครปากเกร็ด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

       ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 
        พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
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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. รายงานผลการปฏิบัติตามสายบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื ่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 

     

 

 

 

 

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

  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 

mailto:damrongtum@pakkretcity.go.th


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 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

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  

 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด จะจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกขข์องศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และหารือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

 

       
 

        

      
 

 

        

 

 

 



                                                                  

สรปุปัญหำอปุสรรคตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนพิจำรณำ 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขข์องศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 

ล ำดบั เร่ือง มติท่ีประชุม 
ครัง้ท่ี/วนัท่ี
ประชุม 

๑ ๑.เรื ่องร้องเรียนรหัส ๐๐๗๓๗ กรณีผู ้อยู่อาศัยบ้าน
ข้างเคียงส่งเสียงดัง รบกวน ภายในหมู่บ้านปากเกร็ด
วิลเลจ ผู้ร้องแจ้งว่าบ้านเลขที่ ๔๓/๙๐๔ มีบุคคลซึ่ง
น่าจะมีอาการทางประสาท อาศัยอยู่เพียงคนเดียว 
ตะโกน ส่งเสียงดังรบกวนและทุบผนังบ้านในเวลา
กลางคืน กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว 
ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้หญิงดังกล่าวได้ ย้ายออก
จากบ้านไปเรียบร้อยแล้ว 
๒.ปัจจุบันได้มีการร้องเรียนเรื่องผู้ป่วยจิตเวชก่อใหเ้กิด
เหตุรำคาญและอื่นๆ เข้ามายังศูนย์ฯเป็นจำนวนมาก 
ศูนย์ฯจึงขอมติที่ประชุมในกรณีนี้ว่า ควรดำเนินการ
เช่นไร เพราะเมื่อศูนย์ฯได้รับเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่อง
ไปให้หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการ หน่วยงานจะแจ้ง
ว่าไม่มีอำนาจ ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
๓.กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี      
ขอซ ักซ ้อมกรอบระยะเวลาในการดำเน ินการ            
เมื ่อส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,อำเภอหรือหน่วยงาน
ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีแล้วขอให้
ดำเนินการดังนี้ ๓.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับการถวายฎีกาให้
เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๓.๒.เรื่องที่
ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน สามารถตอบข้อข้องใจสงสัยหรือ
ตรวจสอบได้ง่ายให้เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน ๓.๓ เรื ่องที ่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ร้องเรียนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้เร่งรัด
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหากมีมูลทางวินัย 
ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน
กรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการขอ
อนุมัติ ขยายระยะเวลา ตามระเบียบและรายงานศูนย์

-ให้กองสาธารณสุขฯเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งและ
รายงานให้ศูนย์ฯทราบ 
 
 
 
 
 
            
-ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวนั้น ประสานหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการจนแล้วเสรจ็ 
     
 
 
- รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑/๒๕๖๓ 
๑๗ ม.ค.๖๓ 



                                                                  

ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ทราบ ทุกระยะเพื่อจะได้
แจ้งให้ผู้ร้องทราบขั้นตอน ในการดำเนินการ อันจะเป็น
การป้องกันไม่ให้มีการร้องเรียนไปในช่องทางอื่นอีก
ทั้งนี ้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ล่าช้าเกินสมควร           
๔ กรณีที ่ศ ูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุร ีไม่ได ้รับ
รายงานผลการดำเน ินการจากหน ่วยงาน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งขอเลื ่อนหรือผลัดส่ง    
จะดำเน ินการแจ ้งเต ือนให ้รายงานโดยม ีกรอบ
ระยะเวลาดังนี้  ๔.๑ เตือนครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๔.๒ เตือนครั ้งที ่ ๒ ให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ๔.๓ เตือนครั้ง
สุดท้าย ให้รีบรายงานโดยทันที และให้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าหากพบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดทาง
วินัยให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่และ
รายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีทราบ
ต่อไป 
 

 
 
 
 
- รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
 



                                                                  

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 ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓ 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๙๕๙   เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๙๓๕   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ   ๙๗ %   ของเรื่องท้ังหมด 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  ๒๔   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ     ๓ %   ของเรื่องท้ังหมด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
๙๗ %

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

๓ %

สรุปผลเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข ์ประจ ำปี ๒๕๖๓ 



                                                                  

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๓ 
รหัส ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) 
๑.๑ ยาเสพติด ๒ 
๑.๒ ผู้มีอิทธิพล ๑ 
๑.๓ จัดระเบียบสังคม/สถานบริการ ๓๔ 
๑.๔ การพนัน/บ่อน/หวย ๘ 
๑.๕ ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ ๔ 
๑.๖ ปัญหาด้านแรงงาน - 
๒.๑ บริการพื้นฐาน ๑๑๗ 
๒.๒ เหตุรำคาญ ๓๐๙ 
๒.๓ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม ๒๔๗ 
๒.๔ ข่มขู่/ทำร้ายร่างกาย - 
๒.๕ สาธารณภัย ๗ 
๒.๖ คุ้มครองผู้บริโภค - 
๓.๑ ทุจริต - 
๓.๒ การบริการ ๕ 
๓.๓ ไม่เป็นธรรม ๖ 
๓.๔ พฤติกรรม ๒๔ 
๔.๑ พิพาทที่ดินเอกชนกับรัฐ ๑ 
๔.๒ พิพาทที่ดินเอกชนกับเอกชน/บุกรุก ๕ 
๔.๓ การออกเอกสารสิทธิ ๑ 
๔.๔ การปิดก้ันเส้นทาง ๑๑๐ 
๔.๕ การบุกรุกที่สาธารณะ ๓๐ 
๕.๑ ทุนประกอบอาชีพ - 
๕.๒ ทุนการศึกษา - 
๕.๓ สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ/คนชรา ฯลฯ ๔ 
๕.๔ ขอที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย ๑ 
๕.๕ ขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ๑๑ 
๖.๑ ขอทราบข้อมูล/ปรึกษา ๗ 
๖.๒ แสดงความคิดเห็น ๑๑ 
๖.๓ พิจารณาชั้นศาล/บังคับคดี ๑ 
๖.๔ อ่ืน ๆ ๑๓ 

รวม ๙๕๙ 



                                                                  

 
 

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓ 

 
 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบ่งตามประเภทเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๓ 

 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เหตุรำคาญ คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมด  
 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รองลงมา ได้แก่ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๒๖ 
ของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 
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เรื่องร้องเรียนร้องทุกขป์ระเภทกลุ่มกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั (ทุจริต) 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๙๕๙   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 ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๑๕๐ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

พฤติกรรม ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลบรเิวณที่จอดรถ 
ใตส้ะพานพระราม ๔ พระราม ๔ ปากเกร็ดพูดจาไม่ด ี
เป็นผู้ชายใส่ชุดสีน้ำเงิน 

๖ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๒ ๐๐๑๘๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า มีการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหนองตาเกิ้น 
ซ.ประเสริฐอสิลาม ทางเทศบาลได้ทำการทุบสะพาน
ทางเดินออก แล้วนำแผ่นปูนมาวางแทนช่ัวคราว ทำให้
รถยนต์เข้าออกลำบากและเกรงว่าอาจเกิดอันตรายได้  

๑๙ ก.พ.๖๓ ๖ มี.ค.๖๓ 

๓ ๐๐๒๑๐ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง สนง. 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บรเิวณพื้นที่กรมชลประทาน 

๒๔ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๔ ๐๐๓๑๕ คำร้องทั่วไป กรณีพบการระบาดของเชื้อไวรสั โควิด ๑๙ และมีการงด
การตีไก่ บริเวณ ม.กฤติญา  ต.บางพูด พบว่ายังมกีารนัดตไีก่
ชนในวัน ๒๑ - ๒๒ มีนาคม 

๒๓ มี.ค.๖๓ ๒๕ มี.ค.๖๓ 

๕ ๐๐๓๒๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยิงยาสลบสุนัขจรจดั เพื่อจับทำ
หมัน จำนวน ๕ ตัว เพื่อลดจำนวนลูกหมาเกดิใหม่บริเวณ 
ร.ร.วัดสลักเหนือ 

๒๕ มี.ค.๖๓ ๑๓ เม.ย.๖๓ 

๖ ๐๐๔๕๒ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในซอย   
บุปผชาติ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๘/๑๔๓ ม.๙ ต.บางพูด  

๑ พ.ค.๖๓ ๒๑ พ.ค.๖๓ 

๗ ๐๐๔๕๘ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า ป้ายโฆษณาหมู่บ้านลมุพินีขนาดใหญ ่
บดบังทัศนวิสัย ทำให้เวลาขับรถออกจากซอยมองไม่เห็น
ภายในซ.สุขาประชาสรรค์ ๓ ซ.๑๕ 

๕ พ.ค.๖๓ ๒๒ พ.ค.๖๓ 

๘ ๐๐๔๕๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องต้องการทราบขั้นตอนและวิธีการกับผูล้ะเมิดกฎจราจร 
เช่น มอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้า เทศบาลมีมาตรการแบ่งค่า 
ปรับรางวัลนำจับผู้ให้เบาะแสหรือไม ่

๕ พ.ค.๖๓ ๒๕ พ.ค.๖๓ 

๙ ๐๐๔๗๐ Call Center เสียงดังทั้งวันท้ังคืนท่ีอาคารพาณชิย์หน้าตึกและเคยติดต่อ 
แจ้งประสานงานอาคารพาณิชย์ดว้ยตัวเองแล้ว  
ทราบว่าลูกปืนแตกทำใหส้่งเสยีงดงัแต่ไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทำ
ให้ผู้พักอาศัยภายในรอยัล อพาร์ทเม้นท์ย้ายออกต้องการให้
เทศบาลเข้าไปตรวจสอบให้  
 
 
 

๘ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ 



                                                                  

 ๑๐ ๐๐๔๗๑ Call Center ประชาชน ติดต่อเข้ามาแจ้งว่า มีรถบรรทุกได้ขับเกี่ยวสาย
สื่อสารหล่นระโยงระยางต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแล 
อยู่ท่ีซอย ๔๘ สุขาประชาสรรค์ ๒ กรณี เจ้าหนา้ที่ต้องการ 

๘ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ 

 

 

 

๑๑ ๐๐๔๙๕ Call Center ประชาชนแจ้งเข้ามาว่า บรเิวณเขตก่อสร้างรมิเขื่อน ท่าเรือ
ลพชัย มีการนั่งกินเหล้าตกปลา บางครั้งก็มุดเข้าไปใต้ถุน
บ้านเพื่อใช้ฉมวกแทงปลา เนื่องจากเป็นเขตก่อสร้างที่ยัง
ดำเนินการไมเ่สร็จ มีเหล็กแหลมในบริเวณนั้นเกรงว่าหาก 
พลาดท่าหรือตกลงไปอาจทำให้เกดิอันตรายได้ เคยแจ้ง
ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างบริเวณนั้น และเคยมีการกั้น แต่ก็โดน
ทำลายหมด ต้องการให้เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

๑๘ พ.ค.๖๓ ๔ มิ.ย.๖๓ 

๑๒ ๐๐๕๐๐ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า บ้านเลขท่ี ๑๒๕/๒๓๔ ม.สายลม ให้อาหาร 
นกพิราบบริเวณหน้าบ้าน เกรงว่าอาจเกิดเช้ือโรค 

๒๑ พ.ค.๖๓ ๙ มิ.ย.๖๓ 

๑๓ ๐๐๕๐๑ E-mail ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการจอดรถกีดขวาง
ทางเข้า-ออก ภายในซอย ๑๑/๓ ม.เปี่ยมสุข วัดกู ้

๒๑ พ.ค.๖๓ ๒๕ พ.ค.๖๓ 

๑๔ ๐๐๕๑๙ ระบบสายตรง
เทศบาล 

ไฟแสงสว่างที่ตดิตามเสาไฟฟ้า ซ. งบประมาณ ๙ (๓ เสา
สุดท้ายของซอย) และ ซ.ประมาณ ๑๓ (เสาสดุท้ายของ
ซอย) ติดๆ ดับๆ ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง  ขอให้เทศบาลเข้ามา
ตรวจสอบแกไ้ข 

๒๖ พ.ค.๖๓ ๑๒ มิ.ย.๖๓ 

๑๕ ๐๐๕๒๒ Call Center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งว่าวันท่ี ๒๕ พ.ค.๖๓ ได้เข้าไปใช้
บริการที่เทศบาลเบื้องต้นไปตดิต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีเคาน์เตอร์ 
เจ้าหน้าท่ีช่ือ คุณนเรศ วิริยะยนตระศิลป์  ไมส่นใจให้บริการ
หันไปคุยกับเพื่อนร่วมงานจนเพื่อนร่วมงานบอกว่ามีผูม้าใช้
บริการถึงหันมาแล้วขอดูเอกสารซึง่ทางผู้ใช้บริการไม่
ต้องการให้ดู เนื่องจากไม่ต้องการให้เอกสารสัมผัสกับ 
พื้นผิวโต๊ะ ซึ่งก่อนหน้าท่ีประชาชนจะเข้าไปใช้บริการได้โทร
สอบถามกับทางเทศบาลเรยีบร้อยแล้วว่าต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้างท่ีต้องเตรียมไป หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กดบตัรคิว 
ประชาชนก็เดินจากไปเพื่อจะไปทำธุรกรรมต่อ  เจ้าหน้าที่
ท่านนัน้ได้พูดให้หลังว่าขอดูเอกสารก็ไม่ใหดู้ ทำให้ 
ประชาชนต้องเดินกลับไปสอบถามแล้วทางเจ้าหน้าท่ีกไ็ด้
โต้เถียงและพูดจาไมด่ีไมเ่ต็มใจใหบ้ริการกับทางประชาชน 
ซึ่งประชาชนมีความไม่พอใจในการให้บริการของทาง
เจ้าหน้าท่ีท่านนี้  
 

๒๖ พ.ค.๖๓ ๙ มิ.ย.๖๓ 



                                                                  

๑๖ ๐๐๕๒๓ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารของ 
บ้านเลขท่ี ๓๙/๕๒๓ ต.บางตลาด ทำให้บ้านผู้ร้องเกิดความ
เสียหาย ขอให้ตรวจสอบว่าการกอ่สร้างอาคารถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่  

๑๗ มิ.ย.๖๓ ๒๕ มิ.ย.๖๓ 

๑๗ ๐๐๕๔๑ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ี เทศบาล ฝา่ยภาษีโรงเรือนและ
แผนกอื่นในสำนักการคลัง ไมม่ีเจา้หน้าท่ีรับสาย ตั้งแต่เวลา  
แปดโมงถึงเก้าโมงเช้า เพื่อสอบถามเรื่องเอกสาร 

๔ มิ.ย.๖๓ ๒๔ มิ.ย.๖๓ 

๑๘ ๐๐๕๔๘ Call Center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งว่า ได้จองคิวทำบัตรประชาชน
ผ่านทางหน้าเว็บได้ลงคิวไว้วันท่ี ๓ มิ.ย.๖๓ แล้วไดไ้ปติดต่อ
ที่สำนักงานเทศบาล ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. 
เป็นวันหยุดราชการซึ่งตอนท่ีลงทะเบียนในระบบไม่ได้แจ้ง
ว่าเป็นวันหยุด รบกวนเจ้าหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบแกไ้ข  

๓ มิ.ย.๖๓ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 

๑๙ ๐๐๕๕๕ ระบบสายตรง
เทศบาล 

รถขยะเทศบาลจะเข้ามาเก็บขยะแค่สัปดาหล์ะ ๒ วันคือ    
วันอังคารกับเสาร์ แต่เดี๋ยวนี้เข้ามาแค่สัปดาห์ละ ๑ วันบ่อย
มาก ค่าขยะก็เก็บแคค่รึ่งเดยีวพอครับ 

๗ มิ.ย.๖๓ ๒๔ มิ.ย.๖๓ 

๒๐ ๐๐๕๖๐ E-mail ผู้ร้องไดร้ับจดหมายจากเทศบาล ท่ี นบ.๕๒๒๐๓/ว๖๘๐๙    
ลว.๒๙ พ.ค.๖๓ เรื่องแจ้งยืนยันข้อมูลรายการทรัพยส์ิน เพื่อ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ช้ีแจง
ภายใน ๑๕ วัน จนถึงวันท่ี ๘ มิ.ย.๖๓ ไม่มเีจ้าหน้าท่ีรับสาย
เนื่องจากประชาชนช้ีแจงว่าท่ีดินได้ทำการขายขสดเปลี่ยน
เจ้าของไป ๔ ปี แล้ว 

๙ มิ.ย.๖๓ ๒๙ มิ.ย.๖๓ 

๒๑ ๐๐๕๖๔ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องขอแสดงความคิดเห็นกรณีวา่การแจกถุงยังชีพ ควร
แจกให้กับประชาชนทุกคน เนื่องจากการแจกถุงยังชีพ
บริเวณภายในหมูบ่้านประชานเิวศน์ ๒ ระยะ ๓ จะแจก
สำหรับผู้มีชื่อในทะเบียนบา้น ทำให้ผู้ที่อยู่เขตพื้นที่อ่ืน ผู้เช่า 
บ้าน ไม่ได้รับสิทธิ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทยีมกัน 

๑๐ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 

๒๒ ๐๐๕๖๖ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขความเดือดร้อน 
กรณี น.ศ.ทัศนัย ไข่มุกด ์อาศัยอยูบ่้านเลขท่ี ๒/๒๕  
ม.๗ ต.บางพูด ไดร้ับกลิ่นปฏิกูลจากบ้านเลขที่ ๒/๒๔ 

๑๑ มิ.ย.๖๓ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 

๒๓ ๐๐๕๖๗ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องอาศัยบ้านเลขท่ี ๔๙ ม.๒ ซ.วัดโพธิ์ทองบน ต.บ้านใหม่ 
ได้รับความเดือดร้อนจากบา้นข้างเคียง ปลูกต้นไม้รุกล้ำ   
เข้ามาในบ้าน 

๑๑ มิ.ย.๖๓ ๑๑ มิ.ย.๖๓ 

๒๔ ๐๐๕๗๕ E-mail ผู้ร้องแจ้งว่า ถนนมีน้ำขังไมส่ามารถไหลลงท่อ บริเวณพิกัด 
สี่แยกสวนสมเด็จ ฝั่งไปสะพานนนทบุรีหน้าร้านหนังสือ 
 
 
 

๑๒ มิ.ย.๖๓ ๑๖ มิ.ย.๖๓ 



                                                                  

๒๕ ๐๐๕๘๘ Call Center ประชาชนติดต่อเข้าร้องเรยีนเจ้าหน้าท่ีช่ือ คุณอนัญญา     
เอกชนันปัน เนื่องจากได้เข้าไปติดต่อทำเรื่องแจ้งเกิดแล้ว
เจ้าหน้าท่ีทำเอกสารให้ผดิ ประชาชนจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ แต่เจ้าหนา้ที่คนดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจ พูดจา 
ไม่ดีและโยนเอกสารให้ เจ้าหน้าท่ีท่านอื่นก็มีการเตือนให้มี
สติในการทำงานหน่อย ต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำ
การชี้แจงหรือตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบ้าง เนื่องจาก 
เป็นกิริยาทีไ่ม่ควร 
 

๑๕ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 
 

 

 

 

 

๒๖ ๐๐๖๐๓ คำร้องทั่วไป เจ้าหน้าที่ ผู้ร้องขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ 
ของเจ้าหน้าที ่กองสวัสดิการสังคม เนื ่องจากผู ้ร ้องขอ
สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนการรับเงินเยียวยาของ
ผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ ญ ไม่ทราบชื่อ แจ้งให้ผู้ร้องถือสาย
รอนานมากจนได้วางสาย เมื่อติดต่อกลับอีกครั้งไม่สามารถ
ติดต่อได้ 

๘ ก.ค.๖๓ ๑๙ ก.ค.๖๓ 

๒๗ ๐๐๖๒๒ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง (นายก้องธรรม รักษาสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙/
๑๔๔๕ ม.๒ ต.บางตลาด ขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จา่ย
ในชีวิตประจำวัน 

๓๐ ม.ิย.๖๓ ๑๖ ก.ค.๖๓ 

๒๘ ๐๐๖๒๓ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสุชัญญา โสทลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓๕๘ ม.๓ 
ต.บางพ ูด ขอให ้ตรวจสอบพฤต ิกรรมของนายเดชา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื ่องจากได้มีบุคคลไม่ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ โทรมาหาผู้ร้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยอ้างว่าโทรผิด 
หลังจากนั้นได้มีไลน์เด้งของบุคคลที่เคยมีปัญหากับผู้ร้อง       
ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว 

๒๕ ม.ิย. ๖๓ ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๒๙ ๐๐๑๘๙ Call center ประชาชนเเจ้งว่า พบเห็นคนเร่ร่อนจำนวน ๒ คน ที่บริเวณ
สวนสาธารณะใต้สะพานหน้าเมเจอร์ปากเกร็ด พบเห็นมา
ประมาณ ๒ วัน เเจ้งว่านอนอยู่บริเวณนั้นเพราะมีของใช้อยู่ 
ด้วย ประชาชนกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เนื่องจากดู
เเล้วสติไม่สมประกอบ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้
อย่างเร่งด่วน  

๒๗ มิ.ย. ๖๓ ๓ ก.ค. ๖๓ 

๓๐ ๐๐๖๓๘ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสาวชัชชา ธะเศรษฐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ม.๒    
ต.บางพูด ขอความช่วยเหลือให้นำตัวนางอรรถ พิพม์พา 
เนื่องจากไม่สามารถเดินได้และไม่มีญาติ ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเช่า เลขท่ี ๗ ซ.มิตรภาพ ต.บางพูด 

๓๐ มิ.ย. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

๓๑ ๐๐๖๔๙ Call center ประชาชนติดต่อเข้ามาร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่
สุภาพ ต้องการให้อบรมเจ้าหน้าท่ี 
 

๑ ก.ค. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 



                                                                  

๓๒ ๐๐๗๑๕ ระบบสายตรง
เทศบาล 

เรื่อง วิธีการชำระภาษีไม่เหมาะสมกับภาวะ การณ์ปัจจุบัน 
อยากให้พิจารณาระบบโอนเง ินผ่านบัญชีโดยเร ่งด ่วน                    
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

๒๑ ก.ค. ๖๓   ๒๙ ก.ค. ๖๓ 

๓๓ ๐๐๗๑๘ Call center ประชาชน ติดต่อเข้ามาขอร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ประชาชนไม่พอใจการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

๒๒ ก.ค. ๖๓   ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

๓๔ ๐๐๗๓๕ Call center ผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณซอยพระอินทร์ ๒ เข้าไปสุดซอยจะมี
บ้านหลังเล็กมีการเปิดบ่อนเล่นการพนัน ส่งเสียงดังรบกวน
และจอดรถเกะกะ 

๒๗ ก.ค. ๖๓   ๑๓ ส.ค. ๖๓ 

๓๕ ๐๐๗๓๗ Call center ประชาชนแจ้งเรื่อง ทางเทศบาลเปิดเสียงตามสายรบกวน 
สร้างความรำคาญ รบกวนตรวจสอบ และชี้แจงให้ประชาชน
ทราบด้วย  

๒๘ ก.ค. ๖๓   ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

 ๓๖ ๐๐๗๓๘   Call center ประชาชนแจ้งว่าบริเวณท่าเรือรบชัย บ้านเลขท่ี ๒๓๑-๒๓๒ 
หมู่ ๒ หลังเขื่อนผู้รับเหมาได้มีการนำดินเเละทรายมาถม  
เป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลมาอุดตันที ่ใต้ถุนบ้านของ
ประชาชน ทำให้น้ำที่ขังอยู่กัดเซาะเสาบ้านลอย เเละชนเสา
บ้านของประชาชนหัก เเละประชาชนเเจ้งว่าเพิ่งจะทำการ
แก้ไขบ้านไปไม่นาน เเจ้งกับทางผู้รับเหมาก็ไม่เเสดงความ
รับผิดชอบใด ๆ จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อย่าง
เร่งด่วน  

  ๒๙ ก.ค. ๖๓   ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๓๗ ๐๐๗๖๐ Call center ประชาชนแจ้งหมู่บ้านเสริมสุขนคร ร้องเรียนเสียงตามสาย 
เสียงดังรบกวน เพราะมีประชาชนในหมู่บ้าน ออกงานกะดึก
ต้องพักผ่อน ต้องการให้มีการเปิดเสียงตามสาย เป็นช่วง 
เวลา เช่น ช่วงเย็นท่ีประชาชนอยู่กันครบ ปัจจุบันเปิดไม่เป็น
ช่วงเวลา รบกวนเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ด้วย  

๓ ส.ค. ๖๓   ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๓๘ ๐๐๘๒๗ Call center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งพื้นที่หลังศรีสมาน  ซอย จุฬา    
๑/๑ ทางเทศบาลทำถนนยังมีเหล็กโผล่ออกมาอยู่ไม่แน่ใจว่า
เสร็จหรือยัง แล้วปิดกั้นทางไว้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่รวจสอบ
ด้วย 

๒๐ ส.ค. ๖๓   ๘ ก.ย. ๖๓ 

๓๙ ๐๐๘๓๖ Call center ประชาชนร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บค่าจอดรถใต้สะพาน
พระราม ๔ ทั้งที่ท่ีจอดรถเต็มหมดแล้ว ก็ยังเก็บค่าจอดรถ  
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   

๒๒ ส.ค. ๖๓   ๑๐ ก.ย. ๖๓ 

๔๐ ๐๐๘๓๙ Call center ประชาชนติดต ่อเข ้ามาแจ้งว ่าม ีเจ ้าหน้าที ่ เข ้าไปเก็บ
ค่าบริการ บ้านเลขที่ ๑๐๙/๓๑ เอกสารเขียนว่าค่าขยะมูล
ฝอย ๑๒๕ บาท เดือน มกราคม-พฤษภาคม แจ้งให้ทราบว่า  
เป็นค่าบริการเก็บขยะ ประชาชนแจ้งว่าทางหมู่บ้านต้องเป็น
คนจัดการให้ลูกบ้านหรือไม่ ต้องการให้ทางเทศบาลรวจสอบ 
  
 

๒๘ ส.ค. ๖๓   ๒๕ ก.ย. ๖๓ 



                                                                  

๔๑ ๐๐๙๑๒ ระบบสายตรง
เทศบาล 

ผู้ร้องแจ้งว่า ขอใช้เส้นทางส่งนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้เส้นทางเพื ่อส่ง
นักเรียนของคนในหมู่บ้าน เพราะสถานที่ดังกล่าวสามารถ
ทะลุไปยังถนนซอยพระแม่ใกล้โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
ซึ่งยากให้ทางเทศบาลช่วยพิจารณาและช่วยเหลือประชาชน 

๑๔ ก.ย. ๖๓   ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๔๒ ๐๐๙๓๕ Call center ประชาชาติดต่อเข้ามาร้องเรียน สะพานพระราม ๔ ขาออก 
ตรงจุดกลับรถ มีการก่อสร้างเวลานานต้องการทราบว่ามี
การก่อสร้างอะไร ซึ ่งใช้เวลานานมากแล้ว ทำให้พื ้นผิว
การจราจรชำรุด รถสัญจรไปมาเสียหาย  

๒๒ ก.ย. ๖๓   ๒๓ ก.ย. ๖๓ 

๔๓ ๐๐๙๕๖ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า บ้านเลขที่ ๒๒๓/๑๙๔ ซ.๑ ม.สีไชยทอง ๓ 
ประกอบกิจการขายอาหารตามสิ่งโดยใช้พื ้นที่สาธารณะ 
รวมทั้งไม่ได้ติดต่อปล่อยดูดควันและทิ้งขยะ 

๓๐ ก.ย. ๖๓   ๒๑ ต.ค. ๖๓ 

๔๔ ๐๐๙๕๙ Call center ประชาชนเเจ้งว่าบริเวณหน้าวัดโพธิ์บ้านอ้อย มีการจัดงาน
โดยมีการนำเต็นท์มาตั้งริมถนนกินถนนไป ๑ เลน ตั้ง โดยที่
ไม่มีการทำสัญลักษณ์ หรือไฟติดไว้เพื ่อให้เห็นได้ชัดเจน               
ทำให้เวลากลางคืนประชาชนมองไม่เห็นเต็นท์ดังกล่าวเกือบ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากจะขับรถชนเต็นท์ ประชาชนชนเกรง
ว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนบริเวณนั้น ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน 

๒๙ ก.ย. ๖๓   ๑๕ ต.ค. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขด์ ำเนินกำรแล้วเสรจ็ภำยใน ๑๕ วนัท ำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  

(ศนูยฯ์จงัหวดันนทบุรี, ศนูยฯ์อ ำเภอปำกเกรด็) 
 

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๑๕๐ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

พฤติกรรม ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลบริเวณที่จอดรถ 
ใตส้ะพานพระราม ๔ พระราม ๔ ปากเกร็ดพูดจาไม่ดี 
เป็นผู้ชายใส่ชุดสีน้ำเงิน 

๖ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๒ ๐๐๕๖๔ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องขอแสดงความคิดเห็นกรณีว่าการแจกถุงยังชีพ ควร
แจกให้กับประชาชนทุกคน เนื ่องจากการแจกถุงยังชีพ
บริเวณภายในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ จะแจก
สำหรับผู้มีช่ือในทะเบียนบ้าน ทำให้ผู้ที่อยู่เขตพื้นที่อ่ืน ผู้เช่า 
บ้าน ไม่ได้รับสิทธิ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

๑๐ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 

๓ ๐๐๖๒๒ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง (นายก้องธรรม รักษาสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙/
๑๔๔๕ ม.๒ ต.บางตลาด ขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน 

๓๐ มิ.ย.๖๓ ๑๖ ก.ค.๖๓ 

  ๔ ๐๐๖๒๓ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสุชัญญา โสทลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓๕๘ ม.๓ 
ต.บางพ ูด ขอให ้ตรวจสอบพฤต ิกรรมของนายเดชา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื ่องจากได้มีบุคคลไม่ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ โทรมาหาผู้ร้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยอ้างว่าโทรผิด 
หลังจากนั้นได้มีไลน์เด้งของบุคคลที่เคยมีปัญหากับผู้ร้อง       
ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว 

๒๕ มิ.ย. ๖๓ ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๕ ๐๐๖๓๘ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสาวชัชชา ธะเศรษฐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ม.๒    
ต.บางพูด ขอความช่วยเหลือให้นำตัวนางอรรถ พิพม์พา 
เนื่องจากไม่สามารถเดินได้และไม่มีญาติ ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเช่า เลขท่ี ๗ ซ.มิตรภาพ ต.บางพูด 

๓๐ มิ.ย. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด  ๙๕๙ เรื่อง  

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน            ๓๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๔    ของเรื่องทั้งหมด 
(คำร้องทั่วไป, web site, call center, e-mail) 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน              ๕     เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕  ของเรื่องทั้งหมด 
  (ศูนยฯ์จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด) 
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ประเภท 1
ค ำรอ้งทั่วไป ศนูยฯ์จงัหวดันนทบรุี, ศนูยฯ์อ ำเภอปำกเกร็ด

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



                                                                  

 



 
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. รายงานผลการปฏิบัติตามสายบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื ่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 

  ๕ วัน 

  ๑ วัน   ๒ วัน 

mailto:damrongtum@pakkretcity.go.th


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 

mailto:damrongtum@pakkretcity.go.th


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 

 

กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

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  

 การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล
นครปากเกร็ด จะจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกขข์องศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และหารือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  

 

       
 

        

      
 

 

        

 

 

 



                                                                  

สรปุปัญหำอปุสรรคตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนพิจำรณำ 

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขข์องศนูยด์ ำรงธรรมเทศบำลนครปำกเกรด็ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 

ล ำดบั เร่ือง มติท่ีประชุม 
ครัง้ท่ี/วนัท่ี
ประชุม 

๑ ๑.เรื ่องร้องเรียนรหัส ๐๐๗๓๗ กรณีผู ้อยู่อาศัยบ้าน
ข้างเคียงส่งเสียงดัง รบกวน ภายในหมู่บ้านปากเกร็ด
วิลเลจ ผู้ร้องแจ้งว่าบ้านเลขที่ ๔๓/๙๐๔ มีบุคคลซึ่ง
น่าจะมีอาการทางประสาท อาศัยอยู่เพียงคนเดียว 
ตะโกน ส่งเสียงดังรบกวนและทุบผนังบ้านในเวลา
กลางคืน กองสาธารณสุขฯ ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว 
ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้หญิงดังกล่าวได้ ย้ายออก
จากบ้านไปเรียบร้อยแล้ว 
๒.ปัจจุบันได้มีการร้องเรียนเรื่องผู้ป่วยจิตเวชก่อใหเ้กิด
เหตุรำคาญและอื่นๆ เข้ามายังศูนย์ฯเป็นจำนวนมาก 
ศูนย์ฯจึงขอมติที่ประชุมในกรณีนี้ว่า ควรดำเนินการ
เช่นไร เพราะเมื่อศูนย์ฯได้รับเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่อง
ไปให้หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการ หน่วยงานจะแจ้ง
ว่าไม่มีอำนาจ ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 
๓.กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี      
ขอซ ักซ ้อมกรอบระยะเวลาในการดำเน ินการ            
เมื ่อส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ,อำเภอหรือหน่วยงาน
ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีแล้วขอให้
ดำเนินการดังนี้ ๓.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับการถวายฎีกาให้
เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๓.๒.เรื่องที่
ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน สามารถตอบข้อข้องใจสงสัยหรือ
ตรวจสอบได้ง่ายให้เร่งรัดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน ๓.๓ เรื ่องที ่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ร้องเรียนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้เร่งรัด
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหากมีมูลทางวินัย 
ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน
กรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการขอ
อนุมัติ ขยายระยะเวลา ตามระเบียบและรายงานศูนย์

-ให้กองสาธารณสุขฯเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งและ
รายงานให้ศูนย์ฯทราบ 
 
 
 
 
 
            
-ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวนั้น ประสานหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการจนแล้วเสรจ็ 
     
 
 
- รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑/๒๕๖๓ 
๑๗ ม.ค.๖๓ 



                                                                  

ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ทราบ ทุกระยะเพื่อจะได้
แจ้งให้ผู้ร้องทราบขั้นตอน ในการดำเนินการ อันจะเป็น
การป้องกันไม่ให้มีการร้องเรียนไปในช่องทางอื่นอีก
ทั้งนี ้การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ล่าช้าเกินสมควร           
๔ กรณีที ่ศ ูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุร ีไม่ได ้รับ
รายงานผลการดำเน ินการจากหน ่วยงาน ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งขอเลื ่อนหรือผลัดส่ง    
จะดำเน ินการแจ ้งเต ือนให ้รายงานโดยม ีกรอบ
ระยะเวลาดังนี้  ๔.๑ เตือนครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ๔.๒ เตือนครั ้งที ่ ๒ ให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ๔.๓ เตือนครั้ง
สุดท้าย ให้รีบรายงานโดยทันที และให้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าหากพบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดทาง
วินัยให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่และ
รายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีทราบ
ต่อไป 
 

 
 
 
 
- รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 
 



                                                                  

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 ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓ 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๙๕๙   เรื่อง 
ดำเนินการแล้วเสร็จ  ๙๓๕   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ   ๙๗ %   ของเรื่องท้ังหมด 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  ๒๔   เรื่อง    คิดเป็นร้อยละ     ๓ %   ของเรื่องท้ังหมด 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
๙๗ %

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

๓ %

สรุปผลเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข ์ประจ ำปี ๒๕๖๓ 



                                                                  

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๓ 
รหัส ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน (เรื่อง) 
๑.๑ ยาเสพติด ๒ 
๑.๒ ผู้มีอิทธิพล ๑ 
๑.๓ จัดระเบียบสังคม/สถานบริการ ๓๔ 
๑.๔ การพนัน/บ่อน/หวย ๘ 
๑.๕ ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ ๔ 
๑.๖ ปัญหาด้านแรงงาน - 
๒.๑ บริการพื้นฐาน ๑๑๗ 
๒.๒ เหตุรำคาญ ๓๐๙ 
๒.๓ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม ๒๔๗ 
๒.๔ ข่มขู่/ทำร้ายร่างกาย - 
๒.๕ สาธารณภัย ๗ 
๒.๖ คุ้มครองผู้บริโภค - 
๓.๑ ทุจริต - 
๓.๒ การบริการ ๕ 
๓.๓ ไม่เป็นธรรม ๖ 
๓.๔ พฤติกรรม ๒๔ 
๔.๑ พิพาทที่ดินเอกชนกับรัฐ ๑ 
๔.๒ พิพาทที่ดินเอกชนกับเอกชน/บุกรุก ๕ 
๔.๓ การออกเอกสารสิทธิ ๑ 
๔.๔ การปิดก้ันเส้นทาง ๑๑๐ 
๔.๕ การบุกรุกที่สาธารณะ ๓๐ 
๕.๑ ทุนประกอบอาชีพ - 
๕.๒ ทุนการศึกษา - 
๕.๓ สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ/คนชรา ฯลฯ ๔ 
๕.๔ ขอที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย ๑ 
๕.๕ ขอความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ๑๑ 
๖.๑ ขอทราบข้อมูล/ปรึกษา ๗ 
๖.๒ แสดงความคิดเห็น ๑๑ 
๖.๓ พิจารณาชั้นศาล/บังคับคดี ๑ 
๖.๔ อ่ืน ๆ ๑๓ 

รวม ๙๕๙ 



                                                                  

 
 

สรปุเรื่องร้องเรียนร้องทุกขแ์บ่งตำมประเภทเรื่องร้องเรียนประจ ำปี ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓ 

 
 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แบ่งตามประเภทเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๓ 

 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เหตุรำคาญ คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท้ังหมด  
 • ประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รองลงมา ได้แก่ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๒๖ 
ของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 
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เรื่องร้องเรียนร้องทุกขป์ระเภทกลุ่มกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั (ทุจริต) 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 

เรื่องร้องเรียนทั้งหมด  ๙๕๙   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 ๒๕๖๓ 
ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๑๕๐ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

พฤติกรรม ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลบรเิวณที่จอดรถ 
ใตส้ะพานพระราม ๔ พระราม ๔ ปากเกร็ดพูดจาไม่ด ี
เป็นผู้ชายใส่ชุดสีน้ำเงิน 

๖ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๒ ๐๐๑๘๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า มีการก่อสร้างเขื่อนบริเวณหนองตาเกิ้น 
ซ.ประเสริฐอสิลาม ทางเทศบาลได้ทำการทุบสะพาน
ทางเดินออก แล้วนำแผ่นปูนมาวางแทนช่ัวคราว ทำให้
รถยนต์เข้าออกลำบากและเกรงว่าอาจเกิดอันตรายได้  

๑๙ ก.พ.๖๓ ๖ มี.ค.๖๓ 

๓ ๐๐๒๑๐ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง สนง. 
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ บรเิวณพื้นที่กรมชลประทาน 

๒๔ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๔ ๐๐๓๑๕ คำร้องทั่วไป กรณีพบการระบาดของเชื้อไวรสั โควิด ๑๙ และมีการงด
การตีไก่ บริเวณ ม.กฤติญา  ต.บางพูด พบว่ายังมกีารนัดตไีก่
ชนในวัน ๒๑ - ๒๒ มีนาคม 

๒๓ มี.ค.๖๓ ๒๕ มี.ค.๖๓ 

๕ ๐๐๓๒๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ยิงยาสลบสุนัขจรจดั เพื่อจับทำ
หมัน จำนวน ๕ ตัว เพื่อลดจำนวนลูกหมาเกดิใหม่บริเวณ 
ร.ร.วัดสลักเหนือ 

๒๕ มี.ค.๖๓ ๑๓ เม.ย.๖๓ 

๖ ๐๐๔๕๒ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดภายในซอย   
บุปผชาติ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๘/๑๔๓ ม.๙ ต.บางพูด  

๑ พ.ค.๖๓ ๒๑ พ.ค.๖๓ 

๗ ๐๐๔๕๘ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า ป้ายโฆษณาหมู่บ้านลมุพินีขนาดใหญ ่
บดบังทัศนวิสัย ทำให้เวลาขับรถออกจากซอยมองไม่เห็น
ภายในซ.สุขาประชาสรรค์ ๓ ซ.๑๕ 

๕ พ.ค.๖๓ ๒๒ พ.ค.๖๓ 

๘ ๐๐๔๕๙ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องต้องการทราบขั้นตอนและวิธีการกับผูล้ะเมิดกฎจราจร 
เช่น มอเตอร์ไซค์ขับบนทางเท้า เทศบาลมีมาตรการแบ่งค่า 
ปรับรางวัลนำจับผู้ให้เบาะแสหรือไม ่

๕ พ.ค.๖๓ ๒๕ พ.ค.๖๓ 

๙ ๐๐๔๗๐ Call Center เสียงดังทั้งวันท้ังคืนท่ีอาคารพาณชิย์หน้าตึกและเคยติดต่อ 
แจ้งประสานงานอาคารพาณิชย์ดว้ยตัวเองแล้ว  
ทราบว่าลูกปืนแตกทำใหส้่งเสยีงดงัแต่ไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทำ
ให้ผู้พักอาศัยภายในรอยัล อพาร์ทเม้นท์ย้ายออกต้องการให้
เทศบาลเข้าไปตรวจสอบให้  
 
 
 

๘ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ 



                                                                  

 ๑๐ ๐๐๔๗๑ Call Center ประชาชน ติดต่อเข้ามาแจ้งว่า มีรถบรรทุกได้ขับเกี่ยวสาย
สื่อสารหล่นระโยงระยางต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยดูแล 
อยู่ท่ีซอย ๔๘ สุขาประชาสรรค์ ๒ กรณี เจ้าหนา้ที่ต้องการ 

๘ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ 

 

 

 

๑๑ ๐๐๔๙๕ Call Center ประชาชนแจ้งเข้ามาว่า บรเิวณเขตก่อสร้างรมิเขื่อน ท่าเรือ
ลพชัย มีการนั่งกินเหล้าตกปลา บางครั้งก็มุดเข้าไปใต้ถุน
บ้านเพื่อใช้ฉมวกแทงปลา เนื่องจากเป็นเขตก่อสร้างที่ยัง
ดำเนินการไมเ่สร็จ มีเหล็กแหลมในบริเวณนั้นเกรงว่าหาก 
พลาดท่าหรือตกลงไปอาจทำให้เกดิอันตรายได้ เคยแจ้ง
ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างบริเวณนั้น และเคยมีการกั้น แต่ก็โดน
ทำลายหมด ต้องการให้เจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  

๑๘ พ.ค.๖๓ ๔ มิ.ย.๖๓ 

๑๒ ๐๐๕๐๐ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า บ้านเลขท่ี ๑๒๕/๒๓๔ ม.สายลม ให้อาหาร 
นกพิราบบริเวณหน้าบ้าน เกรงว่าอาจเกิดเช้ือโรค 

๒๑ พ.ค.๖๓ ๙ มิ.ย.๖๓ 

๑๓ ๐๐๕๐๑ E-mail ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการจอดรถกีดขวาง
ทางเข้า-ออก ภายในซอย ๑๑/๓ ม.เปี่ยมสุข วัดกู ้

๒๑ พ.ค.๖๓ ๒๕ พ.ค.๖๓ 

๑๔ ๐๐๕๑๙ ระบบสายตรง
เทศบาล 

ไฟแสงสว่างที่ตดิตามเสาไฟฟ้า ซ. งบประมาณ ๙ (๓ เสา
สุดท้ายของซอย) และ ซ.ประมาณ ๑๓ (เสาสดุท้ายของ
ซอย) ติดๆ ดับๆ ตั้งแต่เริ่มติดตั้ง  ขอให้เทศบาลเข้ามา
ตรวจสอบแกไ้ข 

๒๖ พ.ค.๖๓ ๑๒ มิ.ย.๖๓ 

๑๕ ๐๐๕๒๒ Call Center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งว่าวันท่ี ๒๕ พ.ค.๖๓ ได้เข้าไปใช้
บริการที่เทศบาลเบื้องต้นไปตดิต่อเจ้าหน้าท่ี ท่ีเคาน์เตอร์ 
เจ้าหน้าท่ีช่ือ คุณนเรศ วิริยะยนตระศิลป์  ไมส่นใจให้บริการ
หันไปคุยกับเพื่อนร่วมงานจนเพื่อนร่วมงานบอกว่ามีผูม้าใช้
บริการถึงหันมาแล้วขอดูเอกสารซึง่ทางผู้ใช้บริการไม่
ต้องการให้ดู เนื่องจากไม่ต้องการให้เอกสารสัมผัสกับ 
พื้นผิวโต๊ะ ซึ่งก่อนหน้าท่ีประชาชนจะเข้าไปใช้บริการได้โทร
สอบถามกับทางเทศบาลเรยีบร้อยแล้วว่าต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้างท่ีต้องเตรียมไป หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กดบตัรคิว 
ประชาชนก็เดินจากไปเพื่อจะไปทำธุรกรรมต่อ  เจ้าหน้าที่
ท่านนัน้ได้พูดให้หลังว่าขอดูเอกสารก็ไม่ใหดู้ ทำให้ 
ประชาชนต้องเดินกลับไปสอบถามแล้วทางเจ้าหน้าท่ีกไ็ด้
โต้เถียงและพูดจาไมด่ีไมเ่ต็มใจใหบ้ริการกับทางประชาชน 
ซึ่งประชาชนมีความไม่พอใจในการให้บริการของทาง
เจ้าหน้าท่ีท่านนี้  
 

๒๖ พ.ค.๖๓ ๙ มิ.ย.๖๓ 



                                                                  

๑๖ ๐๐๕๒๓ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องยังไดร้ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารของ 
บ้านเลขท่ี ๓๙/๕๒๓ ต.บางตลาด ทำให้บ้านผู้ร้องเกิดความ
เสียหาย ขอให้ตรวจสอบว่าการกอ่สร้างอาคารถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่  

๑๗ มิ.ย.๖๓ ๒๕ มิ.ย.๖๓ 

๑๗ ๐๐๕๔๑ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ี เทศบาล ฝา่ยภาษีโรงเรือนและ
แผนกอื่นในสำนักการคลัง ไมม่ีเจา้หน้าท่ีรับสาย ตั้งแต่เวลา  
แปดโมงถึงเก้าโมงเช้า เพื่อสอบถามเรื่องเอกสาร 

๔ มิ.ย.๖๓ ๒๔ มิ.ย.๖๓ 

๑๘ ๐๐๕๔๘ Call Center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งว่า ได้จองคิวทำบัตรประชาชน
ผ่านทางหน้าเว็บได้ลงคิวไว้วันท่ี ๓ มิ.ย.๖๓ แล้วไดไ้ปติดต่อ
ที่สำนักงานเทศบาล ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. 
เป็นวันหยุดราชการซึ่งตอนท่ีลงทะเบียนในระบบไม่ได้แจ้ง
ว่าเป็นวันหยุด รบกวนเจ้าหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบแกไ้ข  

๓ มิ.ย.๖๓ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 

๑๙ ๐๐๕๕๕ ระบบสายตรง
เทศบาล 

รถขยะเทศบาลจะเข้ามาเก็บขยะแค่สัปดาหล์ะ ๒ วันคือ    
วันอังคารกับเสาร์ แต่เดี๋ยวนี้เข้ามาแค่สัปดาห์ละ ๑ วันบ่อย
มาก ค่าขยะก็เก็บแคค่รึ่งเดยีวพอครับ 

๗ มิ.ย.๖๓ ๒๔ มิ.ย.๖๓ 

๒๐ ๐๐๕๖๐ E-mail ผู้ร้องไดร้ับจดหมายจากเทศบาล ท่ี นบ.๕๒๒๐๓/ว๖๘๐๙    
ลว.๒๙ พ.ค.๖๓ เรื่องแจ้งยืนยันข้อมูลรายการทรัพยส์ิน เพื่อ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ช้ีแจง
ภายใน ๑๕ วัน จนถึงวันท่ี ๘ มิ.ย.๖๓ ไม่มเีจ้าหน้าท่ีรับสาย
เนื่องจากประชาชนช้ีแจงว่าท่ีดินได้ทำการขายขสดเปลี่ยน
เจ้าของไป ๔ ปี แล้ว 

๙ มิ.ย.๖๓ ๒๙ มิ.ย.๖๓ 

๒๑ ๐๐๕๖๔ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องขอแสดงความคิดเห็นกรณีวา่การแจกถุงยังชีพ ควร
แจกให้กับประชาชนทุกคน เนื่องจากการแจกถุงยังชีพ
บริเวณภายในหมูบ่้านประชานเิวศน์ ๒ ระยะ ๓ จะแจก
สำหรับผู้มีชื่อในทะเบียนบา้น ทำให้ผู้ที่อยู่เขตพื้นที่อ่ืน ผู้เช่า 
บ้าน ไม่ได้รับสิทธิ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทยีมกัน 

๑๐ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 

๒๒ ๐๐๕๖๖ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขความเดือดร้อน 
กรณี น.ศ.ทัศนัย ไข่มุกด ์อาศัยอยูบ่้านเลขท่ี ๒/๒๕  
ม.๗ ต.บางพูด ไดร้ับกลิ่นปฏิกูลจากบ้านเลขที่ ๒/๒๔ 

๑๑ มิ.ย.๖๓ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 

๒๓ ๐๐๕๖๗ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องอาศัยบ้านเลขท่ี ๔๙ ม.๒ ซ.วัดโพธิ์ทองบน ต.บ้านใหม่ 
ได้รับความเดือดร้อนจากบา้นข้างเคียง ปลูกต้นไม้รุกล้ำ   
เข้ามาในบ้าน 

๑๑ มิ.ย.๖๓ ๑๑ มิ.ย.๖๓ 

๒๔ ๐๐๕๗๕ E-mail ผู้ร้องแจ้งว่า ถนนมีน้ำขังไมส่ามารถไหลลงท่อ บริเวณพิกัด 
สี่แยกสวนสมเด็จ ฝั่งไปสะพานนนทบุรีหน้าร้านหนังสือ 
 
 
 

๑๒ มิ.ย.๖๓ ๑๖ มิ.ย.๖๓ 



                                                                  

๒๕ ๐๐๕๘๘ Call Center ประชาชนติดต่อเข้าร้องเรยีนเจ้าหน้าท่ีช่ือ คุณอนัญญา     
เอกชนันปัน เนื่องจากได้เข้าไปติดต่อทำเรื่องแจ้งเกิดแล้ว
เจ้าหน้าท่ีทำเอกสารให้ผดิ ประชาชนจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบ แต่เจ้าหนา้ที่คนดังกล่าวแสดงอาการไม่พอใจ พูดจา 
ไม่ดีและโยนเอกสารให้ เจ้าหน้าท่ีท่านอื่นก็มีการเตือนให้มี
สติในการทำงานหน่อย ต้องการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทำ
การชี้แจงหรือตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวบ้าง เนื่องจาก 
เป็นกิริยาทีไ่ม่ควร 
 

๑๕ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 
 

 

 

 

 

๒๖ ๐๐๖๐๓ คำร้องทั่วไป เจ้าหน้าที่ ผู้ร้องขอให้ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ 
ของเจ้าหน้าที ่กองสวัสดิการสังคม เนื ่องจากผู ้ร ้องขอ
สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนการรับเงินเยียวยาของ
ผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ ญ ไม่ทราบชื่อ แจ้งให้ผู้ร้องถือสาย
รอนานมากจนได้วางสาย เมื่อติดต่อกลับอีกครั้งไม่สามารถ
ติดต่อได้ 

๘ ก.ค.๖๓ ๑๙ ก.ค.๖๓ 

๒๗ ๐๐๖๒๒ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง (นายก้องธรรม รักษาสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙/
๑๔๔๕ ม.๒ ต.บางตลาด ขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จา่ย
ในชีวิตประจำวัน 

๓๐ ม.ิย.๖๓ ๑๖ ก.ค.๖๓ 

๒๘ ๐๐๖๒๓ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสุชัญญา โสทลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓๕๘ ม.๓ 
ต.บางพ ูด ขอให ้ตรวจสอบพฤต ิกรรมของนายเดชา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื ่องจากได้มีบุคคลไม่ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ โทรมาหาผู้ร้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยอ้างว่าโทรผิด 
หลังจากนั้นได้มีไลน์เด้งของบุคคลที่เคยมีปัญหากับผู้ร้อง       
ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว 

๒๕ ม.ิย. ๖๓ ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๒๙ ๐๐๑๘๙ Call center ประชาชนเเจ้งว่า พบเห็นคนเร่ร่อนจำนวน ๒ คน ที่บริเวณ
สวนสาธารณะใต้สะพานหน้าเมเจอร์ปากเกร็ด พบเห็นมา
ประมาณ ๒ วัน เเจ้งว่านอนอยู่บริเวณนั้นเพราะมีของใช้อยู่ 
ด้วย ประชาชนกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เนื่องจากดู
เเล้วสติไม่สมประกอบ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้
อย่างเร่งด่วน  

๒๗ มิ.ย. ๖๓ ๓ ก.ค. ๖๓ 

๓๐ ๐๐๖๓๘ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสาวชัชชา ธะเศรษฐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ม.๒    
ต.บางพูด ขอความช่วยเหลือให้นำตัวนางอรรถ พิพม์พา 
เนื่องจากไม่สามารถเดินได้และไม่มีญาติ ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเช่า เลขท่ี ๗ ซ.มิตรภาพ ต.บางพูด 

๓๐ มิ.ย. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

๓๑ ๐๐๖๔๙ Call center ประชาชนติดต่อเข้ามาร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่
สุภาพ ต้องการให้อบรมเจ้าหน้าท่ี 
 

๑ ก.ค. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 



                                                                  

๓๒ ๐๐๗๑๕ ระบบสายตรง
เทศบาล 

เรื่อง วิธีการชำระภาษีไม่เหมาะสมกับภาวะ การณ์ปัจจุบัน 
อยากให้พิจารณาระบบโอนเง ินผ่านบัญชีโดยเร ่งด ่วน                    
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

๒๑ ก.ค. ๖๓   ๒๙ ก.ค. ๖๓ 

๓๓ ๐๐๗๑๘ Call center ประชาชน ติดต่อเข้ามาขอร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ
สังคม ประชาชนไม่พอใจการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  

๒๒ ก.ค. ๖๓   ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

๓๔ ๐๐๗๓๕ Call center ผู้ร้องแจ้งว่า บริเวณซอยพระอินทร์ ๒ เข้าไปสุดซอยจะมี
บ้านหลังเล็กมีการเปิดบ่อนเล่นการพนัน ส่งเสียงดังรบกวน
และจอดรถเกะกะ 

๒๗ ก.ค. ๖๓   ๑๓ ส.ค. ๖๓ 

๓๕ ๐๐๗๓๗ Call center ประชาชนแจ้งเรื่อง ทางเทศบาลเปิดเสียงตามสายรบกวน 
สร้างความรำคาญ รบกวนตรวจสอบ และชี้แจงให้ประชาชน
ทราบด้วย  

๒๘ ก.ค. ๖๓   ๑๑ ส.ค. ๖๓ 

 ๓๖ ๐๐๗๓๘   Call center ประชาชนแจ้งว่าบริเวณท่าเรือรบชัย บ้านเลขท่ี ๒๓๑-๒๓๒ 
หมู่ ๒ หลังเขื่อนผู้รับเหมาได้มีการนำดินเเละทรายมาถม  
เป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลมาอุดตันที ่ใต้ถุนบ้านของ
ประชาชน ทำให้น้ำที่ขังอยู่กัดเซาะเสาบ้านลอย เเละชนเสา
บ้านของประชาชนหัก เเละประชาชนเเจ้งว่าเพิ่งจะทำการ
แก้ไขบ้านไปไม่นาน เเจ้งกับทางผู้รับเหมาก็ไม่เเสดงความ
รับผิดชอบใด ๆ จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อย่าง
เร่งด่วน  

  ๒๙ ก.ค. ๖๓   ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๓๗ ๐๐๗๖๐ Call center ประชาชนแจ้งหมู่บ้านเสริมสุขนคร ร้องเรียนเสียงตามสาย 
เสียงดังรบกวน เพราะมีประชาชนในหมู่บ้าน ออกงานกะดึก
ต้องพักผ่อน ต้องการให้มีการเปิดเสียงตามสาย เป็นช่วง 
เวลา เช่น ช่วงเย็นท่ีประชาชนอยู่กันครบ ปัจจุบันเปิดไม่เป็น
ช่วงเวลา รบกวนเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ด้วย  

๓ ส.ค. ๖๓   ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

๓๘ ๐๐๘๒๗ Call center ประชาชนติดต่อเข้ามาแจ้งพื้นที่หลังศรีสมาน  ซอย จุฬา    
๑/๑ ทางเทศบาลทำถนนยังมีเหล็กโผล่ออกมาอยู่ไม่แน่ใจว่า
เสร็จหรือยัง แล้วปิดกั้นทางไว้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่รวจสอบ
ด้วย 

๒๐ ส.ค. ๖๓   ๘ ก.ย. ๖๓ 

๓๙ ๐๐๘๓๖ Call center ประชาชนร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่เก็บค่าจอดรถใต้สะพาน
พระราม ๔ ทั้งที่ท่ีจอดรถเต็มหมดแล้ว ก็ยังเก็บค่าจอดรถ  
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ   

๒๒ ส.ค. ๖๓   ๑๐ ก.ย. ๖๓ 

๔๐ ๐๐๘๓๙ Call center ประชาชนติดต ่อเข ้ามาแจ้งว ่าม ีเจ ้าหน้าที ่ เข ้าไปเก็บ
ค่าบริการ บ้านเลขที่ ๑๐๙/๓๑ เอกสารเขียนว่าค่าขยะมูล
ฝอย ๑๒๕ บาท เดือน มกราคม-พฤษภาคม แจ้งให้ทราบว่า  
เป็นค่าบริการเก็บขยะ ประชาชนแจ้งว่าทางหมู่บ้านต้องเป็น
คนจัดการให้ลูกบ้านหรือไม่ ต้องการให้ทางเทศบาลรวจสอบ 
  
 

๒๘ ส.ค. ๖๓   ๒๕ ก.ย. ๖๓ 



                                                                  

๔๑ ๐๐๙๑๒ ระบบสายตรง
เทศบาล 

ผู้ร้องแจ้งว่า ขอใช้เส้นทางส่งนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้เส้นทางเพื ่อส่ง
นักเรียนของคนในหมู่บ้าน เพราะสถานที่ดังกล่าวสามารถ
ทะลุไปยังถนนซอยพระแม่ใกล้โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 
ซึ่งยากให้ทางเทศบาลช่วยพิจารณาและช่วยเหลือประชาชน 

๑๔ ก.ย. ๖๓   ๒๘ ก.ย. ๖๓ 

๔๒ ๐๐๙๓๕ Call center ประชาชาติดต่อเข้ามาร้องเรียน สะพานพระราม ๔ ขาออก 
ตรงจุดกลับรถ มีการก่อสร้างเวลานานต้องการทราบว่ามี
การก่อสร้างอะไร ซึ ่งใช้เวลานานมากแล้ว ทำให้พื ้นผิว
การจราจรชำรุด รถสัญจรไปมาเสียหาย  

๒๒ ก.ย. ๖๓   ๒๓ ก.ย. ๖๓ 

๔๓ ๐๐๙๕๖ คำร้องทั่วไป ผู้ร้องแจ้งว่า บ้านเลขที่ ๒๒๓/๑๙๔ ซ.๑ ม.สีไชยทอง ๓ 
ประกอบกิจการขายอาหารตามสิ่งโดยใช้พื ้นที่สาธารณะ 
รวมทั้งไม่ได้ติดต่อปล่อยดูดควันและทิ้งขยะ 

๓๐ ก.ย. ๖๓   ๒๑ ต.ค. ๖๓ 

๔๔ ๐๐๙๕๙ Call center ประชาชนเเจ้งว่าบริเวณหน้าวัดโพธิ์บ้านอ้อย มีการจัดงาน
โดยมีการนำเต็นท์มาตั้งริมถนนกินถนนไป ๑ เลน ตั้ง โดยที่
ไม่มีการทำสัญลักษณ์ หรือไฟติดไว้เพื ่อให้เห็นได้ชัดเจน               
ทำให้เวลากลางคืนประชาชนมองไม่เห็นเต็นท์ดังกล่าวเกือบ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากจะขับรถชนเต็นท์ ประชาชนชนเกรง
ว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้ถนนบริเวณนั้น ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วน 

๒๙ ก.ย. ๖๓   ๑๕ ต.ค. ๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกขด์ ำเนินกำรแล้วเสรจ็ภำยใน ๑๕ วนัท ำกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มกรำคม - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  

(ศนูยฯ์จงัหวดันนทบุรี, ศนูยฯ์อ ำเภอปำกเกรด็) 
 

ลำดับ รหัสผู้ร้อง ช่องทาง กรณีร้องเรียน วันที่รับเร่ือง วันที่แล้วเสร็จ 

๑ ๐๐๑๕๐ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

พฤติกรรม ผู้ร้องแจ้งว่า เจ้าหน้าท่ีดูแลบริเวณที่จอดรถ 
ใตส้ะพานพระราม ๔ พระราม ๔ ปากเกร็ดพูดจาไม่ดี 
เป็นผู้ชายใส่ชุดสีน้ำเงิน 

๖ ก.พ.๖๓ ๒๕ ก.พ.๖๓ 

๒ ๐๐๕๖๔ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้องขอแสดงความคิดเห็นกรณีว่าการแจกถุงยังชีพ ควร
แจกให้กับประชาชนทุกคน เนื ่องจากการแจกถุงยังชีพ
บริเวณภายในหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ จะแจก
สำหรับผู้มีช่ือในทะเบียนบ้าน ทำให้ผู้ที่อยู่เขตพื้นที่อ่ืน ผู้เช่า 
บ้าน ไม่ได้รับสิทธิ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน 

๑๐ มิ.ย.๖๓ ๒๖ มิ.ย.๖๓ 

๓ ๐๐๖๒๒ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง (นายก้องธรรม รักษาสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๙/
๑๔๔๕ ม.๒ ต.บางตลาด ขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน 

๓๐ มิ.ย.๖๓ ๑๖ ก.ค.๖๓ 

  ๔ ๐๐๖๒๓ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสุชัญญา โสทลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓๕๘ ม.๓ 
ต.บางพ ูด ขอให ้ตรวจสอบพฤต ิกรรมของนายเดชา 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เนื ่องจากได้มีบุคคลไม่ทราบหมายเลข
โทรศัพท์ โทรมาหาผู้ร้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยอ้างว่าโทรผิด 
หลังจากนั้นได้มีไลน์เด้งของบุคคลที่เคยมีปัญหากับผู้ร้อง       
ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว 

๒๕ มิ.ย. ๖๓ ๑๓ ก.ค. ๖๓ 

๕ ๐๐๖๓๘ ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุร ี

ผู้ร้อง นางสาวชัชชา ธะเศรษฐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ม.๒    
ต.บางพูด ขอความช่วยเหลือให้นำตัวนางอรรถ พิพม์พา 
เนื่องจากไม่สามารถเดินได้และไม่มีญาติ ปัจจุบันอาศัยอยู่
บ้านเช่า เลขท่ี ๗ ซ.มิตรภาพ ต.บางพูด 

๓๐ มิ.ย. ๖๓   ๒๒ ก.ค. ๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด  ๙๕๙ เรื่อง  

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน            ๓๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ   ๔    ของเรื่องทั้งหมด 
(คำร้องทั่วไป, web site, call center, e-mail) 

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน              ๕     เรื่อง     คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕  ของเรื่องทั้งหมด 
  (ศูนยฯ์จังหวัดนนทบุรี, ศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด) 
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เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 



                                                                  

 




