ตารางที่ 3
บัญชีเรื่องร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - 2561
ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

๖ ม.ค ๒๕๕๘

ประสำนขนส่ง
จังหวัดแจ้ง
จังหวัดเนื่องจำก
ยังไม่โอนให้กับ
ทำงเทศบำลฯ

ยุติเรื่อง

ขณะนี้
เทศบำลฯรับ
มำแล้วกำลัง
ดำเนินกำร

ที่รับผิดชอบ

๑

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ /๑๐๗๘๐
๒๙ ธ.ค ๒๕๕๗
(ลงรับ ๓๐ ธ.ค ๒๕๕๗)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ป้ำยประชำสัมพันธ์จอ LED ที่ตั้งอยู่
บริเวณแยกสำมสำว ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในกำรประชำสัมพันธ์
เท่ำที่ควร

กองวิชำกำร

๒

ที่ นย ๐๐๒๓.๔ / ๑๐๘๑๒
๓๐ ธ.ค ๒๕๕๗
(ลงรับ ๖ ม.ค ๒๕๕๗)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

มีกำรแจ้งว่ำเทศบำลเมืองนครนำยก
ไม่ชำระค่ำจ้ำงที่ปรึกษำประเมินผัง
เมืองรวมเมืองนครนำยก

กองคลัง

ภำยใน ๑๕ วัน

กองคลังรำยงำน
27 ก.พ. 58

๓

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๑๐๘๒๖
๓๐ ธ.ค ๒๕๕๗
(ลงรับ ๖ ม.ค ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กรณีที่
ไม่ ส ำมำรถเข้ ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
โรงฆ่ ำ สั ต ว์ และช ำแหละสุ ก รของ
เทศบำลเมืองได้ เนื่องจำกให้บริษัท
เข้ำมำดำเนินกำรแต่เพียงรำยเดียว
เท่ำนั้น

กองสำธำรณสุขฯ

๑๕ ม.ค ๒๕๕๘

กองสำธำรณสุขฯ
รำยงำน
๒๑ ม.ค ๕๘

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

กองสำธำรณสุขฯ
รำยงำน
๑๒ มี.ค ๕๘

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

๔

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๑๐๓๙
๑๒ ก.พ ๒๕๕๘

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

กรณีรุ่งเรืองฟำร์มเข้ำมำเปิดร้ำน
จำหน่ำยเนื้อสุกรสำเร็จรูป ในเขต
เทศบำลเมืองนครนำยก ทำให้กลุ่ม
แม่ค้ำได้รับควำมเดือดร้อน

กองสำธำรณสุขฯ
(รับเรื่องเอง)

๒๔ ก.พ ๒๕๕๘

๕

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๒๑๕๘
๑๒ มี.ค ๒๕๕๘

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอให้แก้ไขปัญหำกำรวำงแผงขำย
สินค้ำกีดขวำงกำรจรำจรบริเวณ
ตลำดเมืองนครนำยก

งำนเทศกิจ
(รับเรื่องเอง)

-

๖

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๒๔๓๑
๒๐ มี.ค ๒๕๕๘
(ลงรับ ๒๓ มี.ค ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ร้ำนจำหน่ำยผัก ผลไม้ และอำหำร
ทะเลภำยในตลำดสดเทศบำลเมือง
นครนำยก ใช้สำรฟอร์มำลีนในกำร
ถนอมอำหำร

กองสำธำรณสุขฯ

๒๐ มี.ค ๒๕๕๘

ต้นเรื่อง
กอง
สำธำรณสุขฯ

ยุติเรื่อง

กองสำธำรณสุขฯ
รำยงำน
๓๑ มี.ค ๕๘

ต้นเรื่อง
งำนเทศกิจ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง
17 ก.ค. 58

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

๗

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๒๗๖๔
๑ เม.ย ๒๕๕๘
(ลงรับ ๓ เม.ย ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอให้ตรวจสอบกำรสร้ำงหอพัก
น้ำมนต์อพำทเม้นอยู่ตรงข้ำมกับ
วิทยำลัยเทคนิคนครนำยก เนื่องจำก
กำรสร้ำงหอพักดังกล่ำวไม่มีกำรสร้ำง
ท่อระบำยน้ำทิ้งจำกหอพัก

กองช่ำง

๒๐ เม.ย ๒๕๕๘

รำยงำนจังหวัด
๒๔ เม.ย ๕๘

๘

ที่ นย ๐๑๑๘.๓ / ๙๓๘
๙ เม.ย ๒๕๕๘
(ลงรับ ๑๖ เม.ย ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

มีกำรบุกรุกลำคลอง ทำให้ลำคลองตื้น
เขิน( ผู้ร้อง นำยสมเชำว์ ทำโทน)

กองช่ำง

๑๗ เม.ย ๒๕๕๘

รำยงำน
อำเภอเมือง
๓๐ เม.ย ๕๘

๙

ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๓๐๘๐ ศูนย์ดำรงธรรม
๑๖ เม.ย ๒๕๕๗
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ ๒๑ เม.ย ๒๕๕๘)

-กองกำรศึกษำ
-สำนักปลัด

30 เม.ย ๒๕๕๘

รำยงำนจังหวัด

ขอให้แก้ไขหนี้นอกระบบ และเพิ่ม
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลเมืองนครนำยก

ยังไม่รับ
รำยงำน

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

๑๐ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๔๕๗๐
๑๖ เม.ย๒๕๕๘
(ลงรับ ๒๑ เม.ย ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบร้ำนปะยำงและ
จังหวัดนครนำยก เติมลม ตั้งสิ่งของล้ำมำบนทำงเท้ำ
และนำที่เป่ำลม เป่ำขยะลงมำทิ้ง
บนถนน

งำนเทศกิจ

๒๓ เม.ย ๒๕๕๘

รำยงำนจังหวัด

ยุติเรื่อง
8 มิ.ย 58

ต้นเรื่อง
งำนเทศกิจ

๑๑

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกลิ่น
จังหวัดนครนำยก น้ำมัน เสียงดังรบกวนเวลำจัดงำน
และกำรจอดรถยนต์ขวำง
ทำงเข้ำออกหมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำ
จำกบริษัท โตโยต้ำ
และ บริษัท ไทยประกันชีวิต
( นำงเพียงใจ แซ่จึง )

งำนเทศกิจ

๘ พ.ค ๒๕๕๘

1) เทศกิจรำยงำน
30 เม.ย 58
2) เทศกิจรำยงำน
18 พ.ย. 58

1) ยุติเรื่อง
๑๐ มิ.ย ๕๘
2) ยุติเรื่อง
๑๐ ก.พ. ๕9

2 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้แก้ไขปัญหำกำรถมดินโดยไม่
จังหวัดนครนำยก วำงท่อระบำยน้ำ

กองช่ำง
(รับเรื่องเอง)

๘ มิ.ย ๒๕๕๘

กองช่ำงรำยงำน
16 มิ.ย. 58

ยุติเรื่อง
๓ ก.ย. ๕๘

ต้นเรื่อง
กองช่ำง

1) ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / 3329
๒๓ เม.ย ๒๕๕๘
(ลงรับ ๒๗ เม.ย ๒๕๕๘)
2) ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / 9208
5 พ.ย. ๒๕๕๘
(ลงรับ 6 พ.ย. ๒๕๕๘)

๑๒ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๔๓๗๓
๒ มิ.ย ๒๕๕๘

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ที่รับผิดชอบ

๑๓ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ /๕๑๒๒
๒9 มิ.ย ๒๕๕๘
(กองช่ำงรับเรื่อง)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ได้รับเรื่องจำกนำงทิพยวรรณ
สืบแสง ว่ำนำยวีระ โชติภำวัติ
ได้ลุกล้ำทำงสำธำรณะประโยชน์

กองช่ำง

๑๕ ก.ค ๒๕๕๘

1) กองช่ำง
รำยงำน
13 ก.ค.58
2) กองวิชำกำรฯ
รำยงำน
2 มี.ค.59

ยุติเรื่อง
7 มี.ค. 59

๑๔

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

จัดระเบียบกำรตั้งเพิงร้ำนค้ำ และ
กำรบำบัดน้ำเสียภำยในตลำด
นครนำยก

กอง
สำธำรณสุขฯ/
งำนเทศกิจ/
กองช่ำง

๒๓ ก.ค ๒๕๕๘

กองสำธำรณสุขฯ
รำยงำน
8 พ.ค. 58

ยุติเรื่อง

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอควำมช่วยเหลือด้ำน
สำธำรณูปโภค (ปลำที่เลี้ยงไว้ใน
สระประสบปัญหำขำดแคลนน้ำ)

สำนักปลัด
(งำนป้องกัน)

16 มิ.ย.2558

1) กองช่ำง
รำยงำน
9 ก.ค.59
2) กองวิชำกำรฯ
รำยงำน
2 มี.ค.59

1) ที่ นย ๐๐๑๗.๓ /3250
22 เม.ย. ๒๕๕๘
(ลงรับ 23 เม.ย. ๒๕๕๘)
2) ที่ นย ๐๐๑๗.๓ /๕๖๔๕
๑๔ ก.ค ๒๕๕๘
(ลงรับ ๑๖ ก.ค ๒๕๕๘)

๑๕ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๔๔๘๙
5 มิ.ย. ๒๕๕8
(ลงรับ 9 มิ.ย. ๒๕๘)

หมายเหตุ

ได้รับเรื่อง
2 ครั้ง

ยังไม่ได้รับ
รำยงำนจำก
สป.

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง
9 ก.พ. 59

ที่รับผิดชอบ

๑๖ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๕๘๒๖
๒๐ ก.ค ๒๕๕๘
(ลงรับ ๒๑ ก.ค ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม เสนอแนะในกำรจัดทำสะพำนลอย
จังหวัดนครนำยก บริเวณหน้ำวิทยำลัย เทคนิค
นครนำยก

กองช่ำง

๒๗ ก.ค ๒๕๕๘

รำยงำนจังหวัด
๑๒ ต.ค. ๕๘

๑๗ ที่ นย ๐๐๑๗.๓ / ๖๓๖๒
๑๓ ส.ค ๒๕๕8
(ลงรับ ๑๘ ส.ค ๒๕๕8)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกน้ำท่วม
จังหวัดนครนำยก ขังในช่วงฤดูฝน (ผู้ร้อง นำงบุญสม
วิภัชชวำที)

กองช่ำง

๑๘ ส.ค ๒๕๕๘

รำยงำนจังหวัด
๑๒ ต.ค. ๕๘

1) ที่ นย ๐๐๑๗.๓/๗๗๖๕ ศูนย์ดำรงธรรม น้ำจำกห้องเช่ำไหลเข้ำที่พักอำศัย
๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘
จังหวัดนครนำยก (ผูร้ ้อง นำงขวัญใจ เสมี)
(ลงรับ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘)
2) ที่ นย ๐๐๑๗.๓/350
14 ม.ค. ๒๕๕9
(ลงรับ 18 ม.ค. ๒๕๕๘)
3) ที่ นย ๐๐๑๗.๓/1326
27 เม.ย. ๒๕๕9
4) ที่ นย ๐๐๑๗.๓/4851
24 มิ.ย. ๒๕๕9
(ลงรับ 28 มิ.ย. 59

กองช่ำง

๕ ต.ค. ๒๕๕๘

๑๘

ยุติเรื่อง
28 ต.ค. 58

1)รำยงำนจังหวัด 1) ยุติเรื่อง
12 ต.ค. ๕๘
23 พ.ย.58
2)รำยงำนจังหวัด 2) ยุติเรื่อง
6 มิ.ย.59
24 มิ.ย.59

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ต้นเรื่อง
สำนักปลัด

ที่รับผิดชอบ

19 ที่ นย ๐๐๑๗.๓/๘๕๘๒
๑๖ ต.ค ๒๕๕๘
(ลงรับ ๒๑ ต.ค ๒๕๕๘)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอควำมช่วยเหลือของ
นำงคำมี เหลือสีจันทร์ ได้รับควำม
เดือดร้อนจำกร้ำนธีระผ้ำเบรค

กองช่ำง

30 ต.ค ๕๘

รำยงำนแล้ว
30 ต.ค. 58

20 ที่ นย 0017.3/9034
25 มี.ค. 2558

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

แจ้งเรื่องกรณี นำยธงชัย พันธ์งำม
ร้องเรียนว่ำ บริเวณรอบโรงเรียน
อนุบำลนครนำยก มำจนถึงโรงเรียน
เทศบำล 1 วัดศรีเมือง มีกำรตั้งร้ำน
ขำยของขีดขว้ำงกำรจรำจรบนถนน
และทำงเท้ำ

เทศกิจ
รับเรื่องเอง

5 ก.ย. 58

รำยงำนแล้ว
24 ก.ย.58

ยุติเรื่อง
2 พ.ย. 58

21

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้ไม่ประสงค์
ออกนำม บริเวณร้ำนหมอชื่นจิตร
ทันตแพทย์ข้ำงโรงรับจำนำมีผู้หญิง
ไม่ทรำบชื่อได้นำกรวยและสิ่งกีด
ขวำงมำวำงบริเวณไหล่ทำง

เทศกิจ
(สำนักปลัด)

23 พ.ย. 58

รำยงำนแล้ว
18 พ.ย. 58

ยุติเรื่อง
8 ธ.ค.58

ที่ นย 0017.3/9209
5 พ.ย. 2558
(ลงรับ 6 พ.ย. 58)

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

22

ที่ นย 0017.3/10321
11 ธ.ค 2558
(ลงรับ 17 ธ.ค 58)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้ใช้
จังหวัดนครนำยก เฟสบุค๊ กรณีบ้ำนหลังหนึ่ง
ด้ำนข้ำง น้ำมนต์อพำร์ทเม้นท์
ทิ้งน้ำ ขยะ ลงคูคลองสำธำรณะ

กอง
สำธำรณสุขฯ

29 ธ.ค 58

ยังไม่ได้รับรำยงำน
จำกกองสำธำรณสุขฯ

ต้นเรื่องเดิมอยู่
กองสำธำรณสุขฯ

23

ที่ นย 0017.3/9031
2 พ.ย. 2558
(ลงรับ 4 พ.ย. 58)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำก
จังหวัดนครนำยก ร้ำนเฉลิมลักษณ์ เรื่องกำรทำรั้ว
โรงฆ่ำสัตว์และป้ำยชื่อ
โรงฆ่ำสัตว์

กองคลัง

17 พ.ย.58

รำยงำนแล้ว
17 พ.ย. 58

ยุติเรื่อง
29 ธ.ค. 58

24

1) ที่ นย 0017.3/00253
12 ม.ค. 2559
(เทศกิจรับเรื่อง)
2) ที่ นย 0017.3/0711
26 ม.ค. 2559
(ลงรับ 28 ม.ค. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้แก้ไขปัญหำพ่อค้ำ แม่ค้ำ
จังหวัดนครนำยก ขำยของบนถนนสันคูเมือง

เทศกิจ

1) 25 ม.ค. 59
2) ภำยใน 30
วัน

1) เทศกิจ
รำยงำน
25 ม.ค. 59
2) เทศกิจ
รำยงำน
19 ก.พ. 59

ยุติเรื่อง
9 มี.ค. 59

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

25 ที่ นย 0017.3/2529
25 มี.ค.2559
(ลงรับ 29 มี.ค. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ร้องเรียนแก้ไขปัญหำกลิ่นเหม็น
รบกวนจำกน้ำมันบริเวณตึกแถว
เลขที่ 287/12 และ 287/13

กอง
สำธำรณสุขฯ

๘ เม.ย ๕๙

26

ที่ นย 0017.3/1543
28 มี.ค 2559
(ลงรับ 30 มี.ค. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอควำมช่วยเหลือผลกระทบจำกกำร
ก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย์ทำให้
บ้ำน นำงรัชนีกูล เพชรสุก
ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรก่อสร้ำง
ในครั้งนี้

กองช่ำง

1 เม.ย ๕๙

27

ที่ นย 0017.3/4039
27 พ.ค. 2559
(ลงรับ 1 มิ.ย. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอควำมช่วยเหลือเปิดทำงน้ำหน้ำ
บ้ำนเลขที่ 47 ม. 4 ต.บ้ำนใหญ่
ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนจำกน้ำท่วม
สำเหตุเกิดจำกกำรถมดินปลูกบ้ำน
ใหม่ 2 หลังหลังใกล้เคียง

กองช่ำง

15 มิ.ย. 59

ยังไม่ได้รับ
รำยงำนจำก
กอง
สำธำรณสุขฯ
รำยงำน
27 เม.ย. 59

รำยงำน
27 เม.ย. 59

ยุติเรื่อง
11 พ.ค. 59

ยังไม่ได้
รำยงำน

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

กองช่ำง

-

รำยงำนจังหวัด
4 เม.ย. 59

กอง
สำธำรณสุขฯ

28 มิ.ย.59

รำยงำนจังหวัด
16 พ.ย. 59

ยุติเรื่อง
23 พ.ย. 59

ยุติเรื่อง
14 มิ.ย. 59

ที่รับผิดชอบ

28 ที่ นย 0017.3/01765
2 มี.ค. 2559
(ลงรับ 3 มี.ค. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน
Face book ว่ำถนนบริเวณสี่แยกไฟ
แดงในตัวเมืองนครนำยกซึ่งมำจำก
วังกระโจมเสีหำยเป็นหลุมๆ

29

ที่ นย 0017.3/4263
6 มิ.ย. 2559
(ลงรับ 9 มิ.ย. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี
นำยฐิติ ธิติเลิศ ร้องเรียนขอให้
ปรับปรุงตลำดสดเทศบำลเมือง
นครนำยก

30

ที่ นย 0017.3/2466
23 มี.ค. 2559
(ลงรับ 25 มี.ค. 59)

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอให้ตรวจสอบกำรก่อสร้ำง
ป้ำยโฆษณำบริเวณหน้ำโรงพยำบำล
นครนำยก

กองช่ำง

7 เม.ย. 59

รำยงำน
30 พ.ค. 59

31

ที่ นย 0017.3/3074
22 เมย. 2559
(ลงรับ 26 เม.ย. 59 )

ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

ขอควำมเป็นธรรมเรื่องกำรประมูล
งำนก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำและบ่อพัก
ถนนสุวรรณศรซอย 6

กองคลัง

9 พ.ค. 59

รำยงำนจังหวัด
7 มิ.ย. 59

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

32 1)ที่ นย 0017.3/3962
25 พ.ค. 2559
(ลงรับ 31 พ.ค. 2559)
2)ที่ นย 0017.1/5540
22 ก.ค. 2559
(ลงรับ 27 ก.ค. 2559)

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จังหวัดนครนำยก ร้ำนติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.1

กอง
สำธำรณสุขฯ
(รับเรื่องเอง)

10 มิ.ย.59

รำยงำน
17 มิ.ย.59

ยุติเรื่อง
22 ก.ค. 59

ต้นเรื่องอยู่ที่
กองฯ

33

1) ที่ นย0017.3/1680
1 มี.ค. 2559
2)ที่ นย0017.3/2543
14 มิ.ย. 2559

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้แก้ไขกำรทิ้งขยะและเผำขยะ
จังหวัดนครนำยก ไม่เหมำะสม

กอง
สำธำรณสุขฯ
(รับเรื่องเอง)

18 มี.ค. 59

กอง
สำธำรณสุขฯ
รำยงำน
26 พ.ค.59

ยุติเรื่อง
14 มิ.ย. 59

ต้นเรื่องอยู่ที่
กองฯ

34

1) ที่ นย0023.4/45
1 ม.ค. 59
(ลงรับ 29 ม.ค. 59)
๒) ที่ นย) 0023.4/116
8 มี.ค. 59
(ลงรับ 10 มี.ค. 2559)

ท้องถิ่นจังหวัด

1.ร้องเรียนเนื่องจำกไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมในกำรลงนำมเอกสำร
ขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ
(อ.อุทัยทิพย์ รุ่งระวี)
2. ร้องเรียนเนื่องจำกไม่ได้รับควำม
เป็นธรรม

กองกำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ
รำยงำน
28 มี.ค. 59

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

35 ที่ นย 0017.3/6743
25 ส.ค 2558

ศูนย์ดำรงธรรม ขอควำมร่วมมือตรวจสอบกล้องวงจร
จังหวัดนครนำยก ปิดเป็นกรณีเร่งด่วน
ของเทศบำลเมืองนครนำยก

สำนักปลัด
(รับเรื่องเอง)

36 ที่ นย 0017.3/ว 1322
2 เม.ย.2559

ศูนย์ดำรงธรรม แก้ไขปัญหำร้องเรียนกรณี
จังหวัดนครนำยก นำยธนวัฒน์ แว่นแก้ว

สำนักปลัด

37 1) ที่ นย 0017.1/4869 ศูนย์ดำรงธรรม ถนนชำรุดเสียหำย
27 มิ.ย. 2559
จังหวัดนครนำยก ถนนท่ำแดงเก่ำ-ดอนเจริญ
(ลงรับ 28 มิ.ย. 59 )
หน้ำโรงเรียนอนุบำลลอออุทิศ
2) 2) ที่ นย0017.1/6186
15 ส.ค. 2559
(ลงรับ 18 ส.ค. 59 )

กองช่ำง

๕ ก.ย ๒๕๕๘

ยังไม่ได้รับ
รำยงำน

สำนักปลัด
รำยงำนจังหวัด
24 พ.ค. 59

19 ก.ค. 2559

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

27 พ.ค. 59

รำยงำนจังหวัด
สำนักปลัดฯ
รำยงำน
31 ส.ค. 59

ยุติเรื่อง
13 ก.ย. 59

ต้นเรื่องเดิม
อยู่ที่สำนัก
ปลัดฯ
(งำนป้องกันฯ)

ที่รับผิดชอบ

38 1) ที่ นย 0017.3/3369 ศู น ย์ ด ำรงธรรม
28 เม.ย. 2559
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ 2 พ.ค. 59 )
2) ที่ นย 0017.1/ว2643
23 ส.ค. 2559
(ลงรับ 25 ส.ค. 59 )
3) ที่ นย 0017.1/7022
13 ก.ย. 2559
(ลงรับ 15 ก.ย. 59 )

ขอให้ ย้ ำ ยที่ ท ำกำรจ่ ำ ยน้ ำของ
เทศบำลเมืองนครนำยกบริเวณ
หน้ำโรงเรียนนครนำยกวิทยำคม
(ผู้ปกครองนักเรียน) ผู้ร้องเรียน

-กองช่ำง
-สำนักปลัด
(งำนป้องกัน)

39 1) ที่ นย 0017.1/66575 ศู น ย์ ด ำรงธรรม
31 ส.ค. 2559
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ 5 ก.ย. 59 )
2) ที่ นย 0017.1/7463
28 ก.ย. 2559
(ลงรับ 3 ต.ค. 59 )
3)ที่ นย 0017.1/002838
4 เม.ย. 2556
(ลงรับ 7 เม.ย. 60 )

ได้รับควำมเดือดร้อน เนื่องจำก
ไ ม่ มี ท ำ ง เ ข้ ำ อ อ ก บ ริ เ ว ณ
ซอยศรีตะปัน (นำยทวี ศรีคร่ำ)
ผู้ร้องเรียน

กองช่ำง

22 ก.ย. 59

กองช่ำง
รำยงำน
18 ก.ย. 59

ยุติเรื่อง
28 ก.ย.59

กองช่ำง

28 เม.ย. 60

รำยงำนจังหวัด
27 เม.ย. 60

ยุติเรื่อง
8 พ.ค. 59

26 ส.ค. 59

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง
16 ก.ย. 59

ที่รับผิดชอบ

40 1) ที่ นย 0017.1/6615
31 ส.ค. 2559
(ลงรับ 2 ก.ย. 59 )
2) ที่ นย 0017.1/7127
16 ก.ย. 2559
(ลงรับ 20 ก.ย. 59 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อน (ถนนวัดเกำะ
จังหวัดนครนำยก กระชำย) ซอย สุวรรณศร 6 ชำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ
(นำงธีรนุช รอดแก้ว) ผู้ร้องเรียน

กองช่ำง

22 ก.ย. 59

กองช่ำง
12 ก.ย. 59

41

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้เทศบำลเมืองนครนำยก
จังหวัดนครนำยก ปรับปรุงถนนสำยไปท่ำแดงและ
ซอยต่ำงๆ (นำยสงัด มณีนำค)
ผู้ร้องเรียน

กองช่ำง

30 ก.ย. 59

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรจัดจ้ำง
โดยวิธีพิเศษ

กองช่ำง

9 พ.ย. 59

1) ที่ นย 0017.1/7223
20 ก.ย. 59
(ลงรับ 21 ก.ย. 59)
2) ที่ นย 0017.1/7763
7 ต.ค. 59
(ลงรับ 10 ต.ค. 59)

ได้รับแจ้งเพิ่มเติมจำกนำยสงัด มณี
นำค ว่ำมหำวิทยสลัยสวนดุสิตได้
กั้นรั้วปิดทำงระบำยน้ำของ
ถนนสุวรรณศร 33

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

เทศกิจ
4 พ.ย. 59

ยุติเรื่อง
25 พ.ย. 59

ที่รับผิดชอบ

42 1) ที่ นย 0017.1/8326 ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรจอด
27 ต.ค. 2559
จังหวัดนครนำยก รถจักรยำนยนต์ ขำยน้ำปั่นบนทำง
2) ที่ นย 0017.1/9304
เท้ำฝั่งตรงข้ำมร้ำนเล็กพิศดำร
25 พ.ย. 2559
(ลงรับ 29 พ.ย. 59)

เทศกิจ

19 พ.ย. 59

43 1) ที่ นย 0017.1/8812 ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบกำรประพฤติตน
10 พ.ย. 2559
จังหวัดนครนำยก ไม่เหมำะสมของพนักงำนดับเพลิง
(ลงรับ 14 พ.ย. 59)
(ห้องเวร)

สำนักปลัด

30 พ.ย. 59

44 1) ที่ นย 0017.1/9228 ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
23 พ.ย. 2559
จังหวัดนครนำยก เจ้ำหน้ำที่ (นำยณัฐภูมิ ประไพบูลย์)
(ลงรับ 28 พ.ย. 59)
ผู้ร้องเรียน

กองคลัง

15 ธ.ค. 59

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ที่รับผิดชอบ

45 1) ที่ นย 0017.1/9688
8 ธ.ค. 2559
(ลงรับ 13 ธ.ค. 59 )
2) ที่ นย 0017.1/00394
16 ม.ค. 2560
(ลงรับ 17 ม.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม กรณีได้รับควำมเดือดร้อนจำก
จังหวัดนครนำยก ปัญหำฝุน่ ละออง จำกกำรปรับปรุง
ถนนซอย สุวรรณศร 18
(นำงทิพวัลย์ คีรี) ผู้ร้องเรียน

กองช่ำง
กองสำธำรณสุข

29 ธ.ค. 59

รำยงำนจังหวัด
10 ม.ค. 60

ยุติเรื่อง
16 ม.ค. 60

46 1) ที่ นย 0017.1/10191
28 ธ.ค. 2559
(ลงรับ 28 ธ.ค. 59 )
2) ที่ นย 0017.1/1179
10 ก.พ. 2560
(ลงรับ 10 ก.พ. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบ บ้ำนพักข้ำงหลัง
จังหวัดนครนำยก โรงเรียนอนุบำลนครนำยก
ส่งเสียงดัง

กองช่ำง

18 ธ.ค.60

รำยงำนจังหวัด
19 ม.ค. 60

ยุติเรื่อง
10 ก.พ. 60

47

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
จังหวัดนครนำยก บริเวณชิงสะพำนข้ำมแม่น้ำ
นครนำยกฝั่งตลำดเก่ำ

กองช่ำง

25 ม.ค.60

รำยงำนจังหวัด
26 ม.ค. 60

ยุติเรื่อง
8 ก.พ. 60

1) ที่ นย 0017.1/10320
30 ธ.ค. 2559
(ลงรับ 4 ม.ค.60 )
2) ที่ นย 0017.1/01080
8 ก.พ. 2559
(ลงรับ 10 ก.พ. 60 )

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

20 ธ.ค. 59

รำยงำนจังหวัด
15 ก.พ. 60

ยุติเรื่อง
1 มี.ค.60

เทศกิจ
รับเรื่องเอง

28 ก.พ. 60

รำยงำนจังหวัด
28 ก.พ. 60

ที่รับผิดชอบ

48 1) ที่ นย 0017.1/9225
23 พ.ย. 2559
(ลงรับ
)
2) ที่ นย 0017.1/00576
23 ม.ค. 2560
(ลงรับ 25 ม.ค. 60 )
(เตือนครั้งที่ 1)
3) ที่ นย 0017.1/1750
23 ม.ค. 2560
(ลงรับ 25 ม.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้จัดระเบียบป้ำยโฆษณำ
จังหวัดนครนำยก บริเวณถนนสำยรังสิต-นครนำยก

เทศกิจ

49 1) ที่ นย 0017.1/01148
10 ก.พ. 2560
(ลงรับ 14 ก.พ. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนทำงโทรศัพท์ กองสำธำรณสุขฯ
จังหวัดนครนำยก ว่ำ ซ. สุวรรณศร 6 มีผู้เลีย้ ง
สุนัขพันธุ์อเมริกันพิทบูลเทอร์เรีย

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง
29 มี.ค. 60

ที่รับผิดชอบ

50 1) ที่ นย 0017.1/01570
23 ก.พ. 2560
(ลงรับ 27 ก.พ. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/01159
10 ก.พ. 2560
(ลงรับ 14 ก.พ. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำก
จังหวัดนครนำยก คณะกรรมกำรในเขตชุมชน
เทศบำลเมืองนครนำยก 26
ชุมชนเรื่องโครงกำรติดตั้งระบบ
กระจำยเสียงชนิดไร้สำย

วิชำกำรฯ

17 มี.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
21 มี.ค. 60

51

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบโรงฆ่ำสัตว์
จังหวัดนครนำยก เทศบำลเมืองนครนำยกไล่ต้อน
สุกรก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
ชำวบ้ำน ที่อำศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง

กองสำธำรณสุขฯ

28 ก.พ. 60

รำยงำนจังหวัด
28 ก.พ. 60

1) ที่ นย 0017.1/01159
10 ก.พ. 2560
(ลงรับ 14 ก.พ. 60 )

หมายเหตุ

กอง
สำธำรณสุข ฯ
รับเรื่องเอง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

52

1) ที่ นย 0017.1/01691
27 ก.พ. 2560
(ลงรับ 2 มี.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำ
จังหวัดนครนำยก เนินลูกระนำดเพื่อลดควำมเร็ว
ของรถที่วิ่ง บริเวณแยกสะพำน
ข้ำมคลองถนนโยธำธิกำร
นครนำยก 30 ฝั่งวังกระโจม

กองช่ำง

53

1) ที่ นย 0017.1/2194
15 มี.ค. 2560
(ลงรับ 17 มี.ค. 60)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกท่อ กองสำธำรรสุขฯ
จังหวัดนครนำยก ระบำยน้ำบริเวณทำงเข้ำบ้ำนอุด
ตัน ไม่สำมำรถระบำยน้ำได้
(นำยอัมพวัน รอดโพธิ์)
ผู้ร้องเรียน

21 มีนำคม 60 รำยงำนจังหวัด
14 มี.ค. 60

5 เมษำยน 60

รำยงำนจังหวัด
28 เม.ย 60

อยู่ในเขต
อบต.
วังกระโจม

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

27 มีนำคม 60

รำงำนศูนย์
ดำรงธรรม
อำเภอเมือง
นครนำยก
5 เม.ย. 60

7 เมษำยน 60

รำยงำนจังหวัด
4 พ.ค. 60

ยุติเรื่อง

ที่รับผิดชอบ

54 1) ที่ นย 0118/ว 0014
14 มี.ค. 2560 (ลับ)
(ลงรับ 17 มี.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอเมือง
นครนำยก

ได้รับควำมเดือดร้อนจำกแก๊งเก็บ
เงินกู้นอกระบบโทรศัพท์มำข่มขู่
ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงมำ
ทำงำนได้ (นำงศศิกำนต์ สิงโต)
ผู้ร้องเรียน

กองวิชำกำร

55 1) ที่ นย 0017.1/02261
17 มี.ค. 2560
(ลงรับ 20 มี.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำน
กองสำธำรณสุข
จังหวัดนครนำยก ใกล้เคียงทำปลำเค็ม แล้วปล่อย
น้ำเสียลงสู่นำข้ำวของผู้ร้องทำให้
ได้รับควำมเสียหำย
ซ.ชลประสิทธิ์ 1 (นำยสมชำติ
เพ่งพิศ) ผู้ร้องเรียน

ยุติเรื่อง
14 มิ.ย. 60

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

56 1) ที่ นย 0017.1/03038 ศูนย์ดำรงธรรม
12 เม.ย. 2560
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ 21 เม.ย. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/ว03270
6 พ.ย. 2560

57 1) ที่ นย 0017.1/03678
8 พ.ค. 2560
(ลงรับ 9 พ.ค. 60 )

หน่วยงาน

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้ชำระเงินค่ำปรับ
ตำมโครงกำรปรับปรุงสวนสำรณ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ให้
นำยเจียม สุภำสูรย์

กองคลัง

รำยงำนจังหวัด
ทรำบเป็นระยะๆ

รำยงำนจังหวัด
12 ธ.ค. 60

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกสำยด่วน
จังหวัดนครนำยก 1567 ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล
ว่ำป้ำยโฆษณำบริเวณข้ำงโชว์รูม
รถยนต์นิสสัน มีสภำพเก่ำเสำมี
สนิมขึ้นเกรงว่ำเวลำมีลมแรง
ป้ำยอำจล้ม จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ชีวิตได้

กองช่ำง

30 พ.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
29 พ.ค. 60

ต้นเรื่องอยูที่
กองคลัง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ที่รับผิดชอบ

58 1) ที่ นย 0017.1/04014
19 พ.ค. 2560
(ลงรับ 23 พ.ค. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/7114
7 ก.ย. 2560
(ลงรับ 8 ก.ย. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ำร้ำน
จังหวัดนครนำยก อุดมกำรณ์ช่ำง 2 ก่อสร้ำงอำคำร
รุกล้ำทำงสำธำรณะวำงคอก
สแตนเลสเลยเสำไฟฟ้ำชิดถนน
เส้นหลัก อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
แก่ผู้ที่สัญจรไป-มำ (ไม่ระบุชื่อนำมสกุล ผู้ร้องเรียน)

กองช่ำง

5 มิ.ย. 60

รำยงำนจังหวัด
8 มิ.ย.60

ยุติเรื่อง
7 ก.ย. 60

59 ที่ นย 0017.1/04860
19 มิ.ย. 2560
(ลงรับ 22 มิ.ย. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ซ่อมแซมถนนสำยท่ำแดง
จังหวัดนครนำยก เก่ำ ซอยจุฬำทิพย์ ด้ำนหน้ำ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต เนื่องจำก
มีควำมชำรุดสียหำยเป็นหลุม
เป็นบ่อ

กองช่ำง

11 ก.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
17 ก.ค.60

ยุติเรื่อง
24 ก.ค. 60

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ยุติเรื่อง
2 ส.ค. 60

ต้นเรื่องอยู่ที่
กองสำธำรณะสุขฯ

ที่รับผิดชอบ

60 1)ที่ นย 0017.1/01122
24 พ.ค. 2560
ลงรับ
2)ที่ นย 0017.1/05165
28 มิ.ย. 2560
(ลงรับ 30 มิ.ย. 60)
เตือนครั้งที่ 1

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนรำคำญ
กองสำธำรณะสุขฯ
จังหวัดนครนำยก เนื่องจำกมีสุนัขเข้ำไปถ่ำยมูล
บริเวณตึกแถว ซ.อุดมทรัพย์ 9
นำยธนะเมศฐ์ ฉิมมำ (ผู้ร้องเรียน)

61 1) ที่ นย 0017.1/04231
29 พ.ค. 2560
(ลงรับ 5 มิ.ย. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/04014
19 พ.ค. 2560
(ลงรับ 23 พ.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้เทศบำลเมืองนครนำยก
จังหวัดนครนำยก ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ
มีร้ำนค้ำนำสิ่งของมำวำง
บนทำงเท้ำ

งำนเทศกิจ

18 ก.ค. 60

19 มิ.ย. 60

รำยงำนจังหวัด
21 มิ.ย. 60

ยุติเรื่อง
28 มิ.ย. 60

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ที่รับผิดชอบ

62 1) ที่ นย 0017.1/5228
30 มิ.ย. 2560
(ลงรับ 5 ก.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำง
จังหวัดนครนำยก โทรศัพท์สำยด่วน 1567 แจ้งว่ำ
เสียงตำมสำยบริเวณเขตเทศบำล
เมืองนครนำยก ใช้กำรไม่ได้เป็น
ระยะเวลำประมำณ 2 ปีแล้ว

กองวิชำกำรฯ

21 ก.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
25 ก.ค. 60

ยุติเรื่อง
4 ส.ค. 60

63 1) ที่ นย 0017.1/5357
4 ก.ค. 2560
(ลงรับ 5 ก.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกชำวบ้ำน
จังหวัดนครนำยก ตำบลท่ำช้ำง แจ้งว่ำเครื่องขยำย
เสียงในชุมชนต่ำงๆ ไม่ดังมำเป็น
ระยะเวลำนำนแล้ว ทำให้
ชำวบ้ำนไม่ได้รับข่ำวสำร

กองวิชำกำรฯ

25 ก.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
25 ก.ค. 60

ยุติเรื่อง
2 ส.ค. 60

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ยุติเรื่อง
เคยร้องเรียน
11 ส.ค. 60 มำแล้ว
เรื่องที่ 53

ที่รับผิดชอบ

64 1) ที่ นย 0017.1/5491
7 ก.ค. 2560
(ลงรับ 7 ก.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำก
จังหวัดนครนำยก ประสบปัญหำน้ำท่วมขังบริเวณ
บ้ำนพักอำศัย ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจำก (นำยอำพวัน รอด
โพธิ์)

กองสำธำรณะสุขฯ

28 ก.ค.60

รำยงำนจังหวัด
31 ก.ค. 60

65 1) ที่ นย 0017.1/5675
14 ก.ค. 2560
(ลงรับ 18 ก.ค. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/8155
11 ต.ค. 2560
(ลงรับ 18 ต.ค. 60 )
เตือนครั้งที่ 1

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบร้ำนจำหน่ำย
จังหวัดนครนำยก สินค้ำเบ็ดเตล็ดบริเวณช่วงต้น
ทำงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เนื่องจำกขำยสินค้ำรุกล้ำถนนฯ
จรำจรติดขัดจำกรถที่จอด
ซื้อสินค้ำ

งำนเทศกิจ

5 สิงหำคม 60

รำยงำนจังหวัด
30 ต.ค. 60

ยุติเรื่อง
8 พ.ย. 60

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

-

-

ยุติเรื่อง
19 ก.ค. 60

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

66 ที่ นย 0017.1/830
19 ก.ค. 2560
(ลงรับ 27 ก.ค. 60 ) ลับ

ศูนย์ดำรงธรรม กรณีขออุทธรณ์คำสั่งเทศบำล
จังหวัดนครนำยก เมืองนครนำยกที่แจ้งตัดสิทธิกำร
เป็นผู้เสนอรำคำได้ของห้ำง
หุ้นส่วนจำกัด นะโม พุทโธ
คอนสตรัคชั่น (2555)

-

67 ที่ นย 0018/1822
26 ก.ค. 2560
(ลงรับ 31 ก.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกน้ำท่วม
จังหวัดนครนำยก ขังตลอดทั้งปี บริเวณสะพำนทุ่ง
หมำหิว นำยสุมภิชัย นิจพัฒน์
(ผู้ร้องเรียน)

กองช่ำง

68 ที่ นย 0017.1/5467
7 ก.ค. 2560
(ลงรับ 11 ก.ค. 60 )
ที่ นย 0017.1/6334
8 ส.ค. 2560
(ลงรับ 17 ส.ค. 60 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำง
จังหวัดนครนำยก โทรศัพท์ว่ำได้รับควำมเดือดร้อน
จำกร้ำนขำยของบริเวณตลำดสด
สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งร้ำน
ขำยของซ้อนกัน มีรถวิ่งสัญจรไปมำทำให้กำรจรำจรติดขัด

งำนเทศกิจ

3 ส.ค. 60

28 ก.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
22 ส.ค. 60

31 ก.ค. 60

ยุติเรื่อง
8 ส.ค. 60

งำนเทศกิจ
รับเรื่องเอง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ำได้รับควำม
จังหวัดนครนำยก เดือดร้อนจำกบ้ำนที่อยู่ติดแม่น้ำ
นครนำยกเนื่องจำกตอนนี้ตลิ่งพัง
และใกล้จะถึงตัวบ้ำนอีก 2 เมตร
นำงเฉลำ สุขดี (ผู้ร้องเรียน)

กองช่ำง

70 1) ที่ นย 0017.1/924
24 ส.ค. 2560
(ลงรับ 25 ส.ค. 60 ) ลับ
2) ที่ นย 0017.1/1003
27 ก.ย. 2560
(ลงรับ 6 ต.ค. 60 ) ลับ
3) ที่ นย 0017.1/1159
12 ธ.ค. 2560
(ลงรับ 21 ธ.ค. 60 ) ลับ

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้เร่งรัดดำเนินกำรรื้อถอน
จังหวัดนครนำยก ประตูเหล็กจำนวน 2 บำน
บริเวณแนวถนนของวัดอุดมธำนี
ที่ไม่ดัรับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นกระทำนั้น นำยสมสี
ศรแก้ว และ นำงวรรณำ ศรแก้ว
(เจ้ำของอำคำร) นำยประวัติ
โป๊ฟ้ำ (ผู้ร้องเรียน)

กองช่ำง

4) ที่ นย 0017.1/2128
12 มี.ค. 2561
(ลงรับ 13 มี.ค. 61 )

ลับ

การดาเนินการ

12 ส.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
11 ส.ค. 60

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่รับผิดชอบ

69 1) ที่ นย 0018/1897
3 ส.ค. 2560
(ลงรับ 8 ส.ค. 60 )
2) ที่ นย 0018/7050
5 ก.ย. 2560
(ลงรับ 6 ก.ย. 60 )

ร้องเรียนครั้งที่ 2

กาหนดรายงาน

กองช่ำง

14 ก.ย. 60

กองช่ำง
รับเรื่องเอง

รำยงำนจังหวัด
14 ก.ย. 60

ยุติเรื่อง
27 ก.ย. 60

รำยงำนจังหวัด
5 ก.พ. 61

ยุติเรื่อง
12 มี.ค. 61

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

27 พ.ย. 60

รำยงำนจังหวัด
23 พ.ย. 60

ยุติเรื่อง
30 พ.ย. 60
ยุติเรื่อง
30 พ.ย. 60

ที่รับผิดชอบ

71 1) ที่ นย 0017.1/08767 ศูนย์ดำรงธรรม
6 พ.ย. 2560
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ 8 พ.ย. 60 )
2) ที่ นย 0018/2860
ทีว่ ่ำกำรอำเภอ
14 พ.ย. 2560
เมืองนครนำยก
(ลงรับ 15 พ.ย. 60 )

ขอให้แก้ไขปัญหำกลิ่นเหม็น
รบกวนและเสียงดังจำกโรงฆ่ำ
สัตว์ของเทศบำลเมืองนครนำยก
(ปกปิดชื่อ-สกุล)

กองสำธำรณสุขฯ
กองสำธำรณสุขฯ

24 พ.ย. 60

รำยงำนอำเภอ
23 พ.ย. 60

72

ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกนำง
อำรีย์ สิทธิมหำทรัพย์ แจ้งว่ำ
เจ้ำของที่ดินแปลงข้ำงเคียงทำ
กำรต่อเติมหลังคำรุกล้ำเข้ำไปใน
ที่ดินของผู้ร้อง

กองช่ำง

25 ธ.ค. 60

รำยงำนจังหวัด
16 ม.ค. 61

1) ที่ นย 0017.1/10731 ศูนย์ดำรงธรรม
4 ธ.ค. 2560
จังหวัดนครนำยก
(ลงรับ 7 ธ.ค. 60 )
2) ที่ นย 0017.1/585
18 ม.ค. 2561
(ลงรับ 22 ม.ค. 61 )
เตือนครั้งที่ 1
3) ที่ นย 0017.1/695
22 ม.ค. 2561
(ลงรับ 23 ม.ค. 61)

ยุติเรื่อง
22 ม.ค. 61

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ
73

1) ที่ นย 0017.1/291
11 ม.ค. 2561
(ลงรับ 12 ม.ค. 61 )
2) ที่ นย 0017.1/1258
9 ก.พ. 2561
(ลงรับ 13 ก.พ. 61 )
เตือนครั้งที่ 1
3) ที่ นย 0017.1/1992
7 มี.ค. 2561
(ลงรับ 8 มี.ค. 61 )

74 1) ที่ นย 0017.1/588
18 ม.ค. 2561
(ลงรับ 22 ม.ค. 61 )

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

31 ม.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
9 ก.พ. 61

ยุติเรื่อง
7 มี.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
7 ก.พ. 61

ยุติเรื่อง
23 ก.พ.61

ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่ำน
จังหวัดนครนำยก หนังสือพิมพ์เสียงสำริกำ ว่ำตั้งแต่
เวลำประมำณ 5.00 น.
จะมีรถยนต์ปิคอัพขนขยะมำทิ้ง
จนล้นถังขยะทำให้ประชำชน
บริเวณดังกล่ำวต้องทิ้งขยะข้ำงถัง
ขยะ ทำให้เกิดน้ำเสียจำกขยะ

กองสำธำรณสุขฯ

ศูนย์ดำรงธรรม ขอควำมอนุเครำะห์จัดหำสถำนที่
จังหวัดนครนำยก ขำยของ บริเวณตลำดสวนหลวง
ร.9 เทศบำลเมืองนครนำยก
กรณีนำงสำวภควรรณ น้อยหมื่น
ไวย์ ค้ำขำยปิ้งย่ำง ชื่อ หมำล่ำ

งำนเทศกิจ

7 ก.พ. 61

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

14 ก.พ.61

รำยงำนจังหวัด
19 ก.พ. 61

ยุติเรื่อง
23 ก.พ. 61

ที่รับผิดชอบ

75 1) ที่ นย 0017.1/943
31 ม.ค. 2561
(ลงรับ 2 ม.ค. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้แก้ไขปัญหำกำรตั้งบูธขำย
จังหวัดนครนำยก ของ ของบริษัททรูมูฟ เอช เป็น
ประจำทุกเดือน บริเวณ
ธ. ธนชำต เนื่องจำกกีดขวำง
กำรจรำจร (ร้องเรียนผ่ำนสำย
ด่วน 1567)

งำนเทศกิจ

76 1) ที่ นย 1118/3070
4 ธ.ค. 2560
(ลงรับ 6 ธ.ค. 60 )
2) ที่ นย 1118/0297
30 ม.ค. 2561
(ลงรับ 31 ม.ค. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำน
จังหวัดนครนำยก ข้ำงเคียงปลูกบ้ำน โดยทำฝำ
บ้ำนเกือบชิดฝำบ้ำนของผู้ร้อง
และทำคอนกรีตยึดติดกะฝำบ้ำน
อำเภอเมือง ผู้ร้อง (ลักษณะเหมือนเป็น
นครนำยก
รำงน้ำ) น.ส.บุญรุ่ง กุลสุทัศน์
(ผู้ร้องเรียน)
ศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนครนำยก

กองช่ำง

15 ธ.ค. 60

แจ้งผู้ร้อง
14 ก.พ.61

กองช่ำง

5 ก.พ. 61

รำยงำนจังหวัด
14 ก.พ. 61

กองช่ำง

26 เม.ย. 61

3) ที่ นย 0017.1/2793
2 เม.ย. 2561

หมายเหตุ

เรื่องเข้ำกอง
ช่ำงโดยตรง
ศูนย์ฯ
จังหวัดไม่ได้
แจ้งแต่
ศูนย์ฯ
อำเภอแจ้ง
ไปที่กองช่ำง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

32 ม.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
2 มี.ค. 61

ยุติเรื่อง
9 มี.ค. 61

กอง
สำธำรณสุข
รับเรื่องเอง

รำยงำนจังหวัด
16 ส.ค. 61

ยุติเรื่อง
21 ส.ค. 61

กอง
กำรศึกษำ
รับเรื่องเอง

ที่รับผิดชอบ

77 1) ที่ นย 0017.1/455
15 ม.ค. 2561
2) ที่ นย 0017.1/1470
19 ก.พ. 2561
(ลงรับ 20 ก.พ. 61 )
เตือนครั้งที่ 1

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับผลกระทบจำกกลิ่นห้องน้ำ
จังหวัดนครนำยก และน้ำเสียที่ร้ำนอำหำรสกำล่ำ
ไหลออกมำส่งกลิ่นเหม็น(ผู้ไม่
ประสงค์ออกนำม)

กองสำธำรณสุขฯ

78 1) ที่ นย 0017.1/450
15 ม.ค. 2561 (ลับ)
2) ที่ นย 0017.1/1688
23 ก.พ. 2561
(ลงรับ 28 ก.พ. 61 ) (ลับ)

ศูนย์ดำรงธรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จังหวัดนครนำยก ข้อเท็จจริง กรณีกล่ำวหำ นำง
ศศิรักษ์ พิมพ์ดี ครูสังกัด รร.ท.1
วัดศรีเมือง เป็นนำยวงแชร์

กองกำรศึกษำ

16 มี.ค 61

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที/่ เดือน/พ.ศ
79

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การดาเนินการ

ที่รับผิดชอบ

1) ที่ นย 0017.1/1765
27 ก.พ. 2561
(ลงรับ 2 มี.ค. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกนำยสมสี
จังหวัดนครนำยก ศรแก้ว ว่ำได้รับควำมเดือดร้อน
จำกนำยประวัติโปร๊งฟ้ำ ได้
ก่อสร้ำงโกดังขนำดใหญ่หลังคำ
โกดังยื่นเข้ำมำในทำงสำธำรณะ

กองช่ำง

20 มี.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
16 ส.ค. 61

80 1) ที่ นย 0017.1/1495
20 ก.พ. 2561
(ลงรับ 28 ก.พ. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้แก้ไขปัญหำกรณีคนเร่ร่อน
จังหวัดนครนำยก ดื่มสุรำและประพฤติตนสร้ำง
ควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน
ซอยมหำทรัพย์ (ซ.ไก่แจ้)
นำงจิรำภรณ์ นิลฉวี (ผุ้ร้องเรียน)

งำนเทศกิจ

12 มี.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
28 ก.พ. 61

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

ที่รับผิดชอบ

81 1) ที่ นย 0118/0757
16 มี.ค. 2561
(ลงรับ 21 มี.ค. 61 )
2) ที่ นย 0017.1/2769
30 มี.ค. 2561
(ลงรับ 3 เม.ย. 61 )

ที่ว่ำกำรอำเภอ
เมืองนครนำยก

ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกนำยชัยชนะ ด้วง
ศรี และนำยสุมภิชัย นิจพัฒน์ ได้รับ
ควำมเดือดร้อนเนื่องจำกสำเหตุน้ำท่วม
ศูนย์ดำรงธรรม ขังตลอดปีจนไม่สำมำรถทำกำรเกษตร
จังหวัดนครนำยก และประกอบอำชีพในพื้นที่ตนได้ บน
เส้นทำงถนนสุวรรณศร ซอย 1/1
(ทุ่งหมาหิว)

กองช่ำง

82 1) ที่ นย 0017.1/2561
26 มี.ค. 2561
(ลงรับ 28 มี.ค. 61 )
2) ที่ นย 0017.1/3800
9 พ.ค. 2561
(ลงรับ 15 พ.ค. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ขยำยระยะเวลำตำมคำสั่งรื้อถอน
จังหวัดนครนำยก อำคำรปลูกสร้ำงบุกรุกที่ดินสำธำรณะ
ระยะเวลำ 1 ปี เนื่องจำกผู้ร้องและ
ครอบครัวไม่มีรำยได้ นำงไสว ธรรม
ประดิษฐ (ผู้ร้อง)

กองช่ำง

การ
ดาเนินการ

ยุติเรื่อง

26 มี.ค. 61

เคยร้องเรียน
มำตอนปี
60 (เรื่องที่
67)

26 เม.ย. 61

19 เม.ย. 61

หมายเหตุ

รำยงำนจังหวัด
11 เม.ย. 61

ยุติเรื่อง
9 พ.ค. 61

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การ
ดาเนินการ

กองสำธำรณสุขฯ

6 มิ.ย. 61

-

กองช่ำง

9 ก.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
31 ก.ค. 61

ที่รับผิดชอบ

83 1) ที่ นย 0017.1/3970
15 พ.ค. 2561
(ลงรับ 17 พ.ค. 61)
2) ที่ นย 0017.1/4440
31 พ.ค. 2561
(ลงรับ 4 มิ.ย. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำก นำยแสน
จังหวัดนครนำยก พันธ์คลำย แจ้งว่ำได้รับควำมเดือดร้อน
จำกสุนัขจรจัดไล่กัดประชำชน บริเวณสี่
แยกไฟแดงสำมสำว

84 1) ที่ นย 0017.1/3970
15 พ.ค. 2561
(ลงรับ21 มิ.ย. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ซ่อมแซมถนนเนื่องจำกชำรุด
จังหวัดนครนำยก เสียหำยเป็นหลุมขนำดใหญ่ หมู่ 7
ต.บ้ำนใหญ่ ติดถนนเลี่ยงเมือง
ซ.เกำะกระชำย ติดถนนเลี่ยงเมือง

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

ยุติเรื่อง
กอง
31 พ.ค. 61 สำธำรณสุขฯ
รับเรื่องเอง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การ
ดาเนินการ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง
9 ก.ค. 61

ที่รับผิดชอบ

85 1) ที่ นย 0017.1/5128
26 มิ.ย. 2561
(ลงรับ 29 มิ.ย. 61)
2) ที่ นย 0017.1/5523
9 ก.ค. 2561
(ลงรับ 12 ก.ค. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อนจำกไฟฟ้ำส่องสว่ำง
จังหวัดนครนำยก ชำรุด บริเวณก่อนถึงแยกจุทิพย์
ซอยพำณิชย์เจริญ 4 ตำบลวังกระโจม
(ไม่ระบุชื่อ-นำมสกุล ผู้ร้อง)

กองช่ำง

18 ก.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
5 ก.ค. 61

86 1) ที่ นย 0017.1/5868
17 ก.ค. 2561
(ลงรับ 19 ก.ค. 61)
2) ที่ นย 0017.1/6801
16 ส.ค. 2561
(ลงรับ 20 ส.ค. 61)
เตือนครั้งที่ 1

ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและติดตั้ง
จังหวัดนครนำยก สัญญำณไฟจรำจร

กองช่ำง

9 ส.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
16 ก.ค. 61

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

ที่รับผิดชอบ

87 1) ที่ นย 0118/2195
7 ส.ค. 2561
(ลงรับ 8 ส.ค. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับแจ้งจำกกำรประชุมหัวหน้ำส่วนว่ำ
จังหวัดนครนำยก ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ.ท่ำแดงเก่ำดอนเจริญ ซอย 3

กองช่ำง

88 1) ที่ นย 0017.1/5266
2 ก.ค. 2561
(ลงรับ 4 ก.ค. 61)
2) ที่ นย 0017.1/6432
6 ส.ค 2561
(ลงรับ 8 ส.ค 61)
เตือนครั้งที่ 1
3) ที่ นย 0017.1/8263
27 ก.ย. 2561
(ลงรับ 3 ต.ค. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับผลกระทบจำก ควัน กลิ่น
จังหวัดนครนำยก ควำมร้อน จำกร้ำนอำหำรตำมสั่ง
บริเวณใกล้เคียงกับร้ำนของผู้ร้อง
(นำงสุนีย์ เรืองประยูร ) ผู้ร้อง

กองช่ำง

การ
ดาเนินการ

ยุติเรื่อง

15 ส.ค. 61

20 ก.ค. 61

รำยงำนจังหวัด ยุติเรื่อง
9 ส.ค. 61 27 ก.ย. 61

หมายเหตุ

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

การ
ดาเนินการ

ที่รับผิดชอบ

89 1) ที่ นย 0017.1/6144
25 ก.ค. 2561
(ลงรับ 1 ส.ค. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือดร้อน น้ำเสียจำกห้องน้ำ กองสำธำรณสุขฯ
จังหวัดนครนำยก ของสหกรณ์กำรเกษตรอำเภอเมือง
นครนำยก ไหลเข้ำมำภำยในบริเวณบ้ำน
ของผู้ร้อง (เรือเอกนำพล พวงพุฒ) ผู้ร้อง

21 ส.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
16 ส.ค. 61

90 1) ที่ นย 0017.1/286
26 ก.ค. 2561
(ลงรับ 1 ส.ค. 61)
2) ที่ นย 0017.1/286
26 ก.ค. 2561
(ลงรับ 11 ก.ย. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ขอควำมเป็นธรรมเนื่องจำกเทศบำล
จังหวัดนครนำยก เมืองนครนำยกไม่อนุญำตให้ขำยของ
บนทำงเท้ำส่งผลให้พ่อค้ำแม่ค้ำได้รับ
ควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำก
(นำยสมพงษ์ นำคส่องแสง) ผู้ร้อง

17 ส.ค. 61

รำยงำนจังหวัด
27 ส.ค. 61

งำนเทศกิจ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

กอง
สำธำรณสุขฯ
รับเริองเอง

ยุติเรื่อง
3 ก.ย. 61

งำนเทศกิจ
รับเริองเอง

ที่

เลขที่หนังสือ

จาก

เรื่องและประเด็นร้องเรียน

วันที่/เดือน/พ.ศ

หน่วยงาน

กาหนดรายงาน

ที่รับผิดชอบ

91 1) ที่ นย 0017.1/7783
13 ก.ย. 2561
(ลงรับ 19 ก.ย. 61)

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำก นำงลัดดำวัลย์
จังหวัดนครนำยก พำณิชุนทร (ผู้จัดกำรปันใจ โฮเต็ล)
ว่ำมีฝนตกหนักทำให้กิ่งปำล์มที่ปลูกอยู่
ในเขต

92 1) ที่ นย 0017.1/7012
23 ก.ย. 2561
(ลงรับ
)
2) ที่ นย 0017.1/8164
24 ก.ย. 2561
(ลงรับ 3 ต.ค. 61 )

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับควำมเดือนร้อนจำกรถบรรทุกดิน
จังหวัดนครนำยก ทำดินหล่นบนถนน บริเวณฝั่งตรงข้ำม
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
สำขำนครนำยก ทำให้ฝนตกถนนลื่นเป็น
อันตรำยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์

สำนักปลัด

การ
ดาเนินการ

ยุติเรื่อง

5 ต.ค. 61

ยุติเรื่อง
24 ก.ย. 61

หมายเหตุ

