
การรายงานตัวช้ีวัดและแนวทางการยุติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย โดยก ำหนดรำยละเอียดตัวชี้วัดตำมกรอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนผลสัมฤทธิ์ของงำนของส ำนักงำนจังหวัด รอบกำรประเมินที่ 1/2566 
(วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2566) ในส่วนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 4 
ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่คงค้ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565  
(7 ปีงบประมำณ) และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
(เรื่องรับเข้ำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 ที่ยังไม่สำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
เป็นจ ำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีคงค้ำงด ำเนินกำรทั้งหมด) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน รายละเอียด 

1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565 
และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90.78 

2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565 
และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 92.18 

3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565 
และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 93.57 

4 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่คงค้ำงด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 – 2565 
และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95.79 

5 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีคงค้างด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2565 
และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.01 

 

ผลการด าเนินการ : (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนำคม 2566) 
 ขณะนี้ สำมำรถยุติเรื่องคงค้ำงได้ทั้งหมด 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (5 คะแนน) 
จ านวนเรื่องคงคา้งทั้งหมด 
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 65) 

ยุติเรื่อง 
(1 ต.ค. 65 – 17 มี.ค. 66) 

จ านวนคงค้าง 

จ ำนวน (เรื่อง) จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ จ ำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 
16 16 100.00 0 0 
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ตัวชี้ วัดที่ 4.2 ร้อยละของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
และสำมำรถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
(เรื่องร้องเรียนที่รับเข้ำใหม่ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2566 และแก้ไขปัญหำจนได้ข้อยุติ 
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 17 มีนำคม 2566) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน รายละเอียด 

1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และสำมำรถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 88.84 

2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และสำมำรถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90.92 

3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และสำมำรถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 93.00 

4 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 และสำมำรถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 94.15 

5 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.30 

 

ผลการด าเนินการ : (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนำคม 2566) 
 ขณะนี้ สำมำรถยุติเรื่องที่รับเข้ำใหมไ่ด้ทั้งหมด 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.08 (5 คะแนน) 

จ านวนเรื่องเข้าใหม่ 
(1 ต.ค. 65 – 28 ก.พ. 66) 

ยุติเรื่อง 
(1 ต.ค. 65 – 17 มี.ค. 66) 

จ านวนคงค้าง 

จ ำนวน (เรื่อง) จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ จ ำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 
153 147 96.08 6 3.92 

 

เอกสารเงื่อนไขการยุติเรื่องร้องเรียนในตัวช้ีวัดที่ 4.1 และ 4.2 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (เอกสารแนบ) 
1. เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วตำมประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 
2. เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วตำมประสงค์ของผู้ร้องบำงส่วน และแจ้งให้ผู้ร้องทรำบหรือไม่ได้ตำมประสงค์ของผู้ร้อง 
    และแจ้ง/ชี้แจงให้ผู้ร้องทรำบ 
3. เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วไม่ได้ตำมประสงค์ของผู้ร้อง และได้ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้ร้อง 
4. เรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย/ส ำนักงำนจังหวัด 
5. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีระงับกำรพิจำรณำ หรือพิจำรณำรวมเรื่อง 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรน ำเข้ำข้อมูลในงำนบริกำรและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
สู่ระบบฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล 
(เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้ำใหม่  ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่  17 มีนำคม 2566  
ทุกช่องทำง น ำเข้ำสู่ฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล ระหว่ำงวันที่  
1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 17 มีนำคม 2566) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน รายละเอียด 

1 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน ำเข้ำข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เข้ำสู่ ระบบฐำนข้อมูล 
ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 40.50 

2 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน ำเข้ำข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เข้ำสู่ ระบบฐำนข้อมูล 
ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 43.52 

3 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน ำเข้ำข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เข้ำสู่ ระบบฐำนข้อมูล 
ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 45.5 

4 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน ำเข้ำข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เข้ำสู่ ระบบฐำนข้อมูล 
ของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 48.00 

5 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดน าเข้าข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ของศูนย์ด ารงธรรมในรูปแบบดิจิทัล อยู่ท่ีร้อยละ 50.50 

 

ผลการด าเนินการ : (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนำคม 2566) 
 ขณะนี้ สำมำรถน ำเรื่องที่รับเข้ำใหม่เข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลของศูนย์ด ำรงธรรมในรูปแบบดิจิทัล  
จ ำนวน 142 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (5 คะแนน) 

จ านวนเรื่องเข้าใหม่
ทั้งหมด (เรื่อง) 

(1 ต.ค. 65 – 17 มี.ค. 66) 

น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว 

(1 ต.ค. 65 – 17 มี.ค. 66) 

ยังไม่ได้น าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิทัล 

175 
จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ จ ำนวน (เรื่อง) ร้อยละ 

175 100.00 0 0.00 

 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มีนำคม 2566  



จ ำแนกตำมกลุ่มเรื่องร้องเรียน 

1. กลุ่มกล่ำวโทษ จนท.รัฐ  ยุติได้ 781 เรื่อง   
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 7 เรื่อง  

2.  กลุ่มปัญหำควำมเดือดร้อน  ยุติได้ 
1,033 เรื่อง  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 8 
เรื่อง  

3. กลุ่มขอควำมช่วยเหลือ  ยุติได้  931 
เรื่อง  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  11 เรื่อง  

4. กลุ่มปัญหำที่ดิน  ยุติได้  341 เรื่อง    อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร  2  เรื่อง  

5. กลุ่มแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด ยุติได้ 
446 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - เรื่อง 

6. กลุ่มเรื่องท่ัวไป  ยุติได้ 176 เรื่อง อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร - เรื่อง 

ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครนำยก 1567 

เรี่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครนำยก 
ข้อมูล  ณ  วันที่  27  มีนำคม  2566 

เร่ีอง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

3,708 
เรื่อง  

• ยุติเรื่องได้ 3,676 เร่ีอง  
   (99.14%) 
• อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
   32 เร่ือง (0.86%) 

ปีงบประมาณ 
63 

ปีงบประมาณ 
64 

ปีงบประมาณ 
65 

ปีงบประมาณ 
66 

จ านวนเร่ือง 308 294 305 185

ยุติได้ 308 294 305 152

อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 0 0 33

คิดเป็นร้อยละ (ยุติ) 100 100 100 82.16
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จ ำนวนเรื่องร้องเรียน (จ ำแนกตำมปีงบประมำณ) 

จ านวนเรื่อง ยุติได้ อยู่ระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ (ยุติ) 

 
*   เรื่องทูลเกล้ำ 
     ถวำยฎีกำ 
     21 เรื่อง 
*   อยูร่ะหว่ำง    
     ด ำเนินกำร  
     0 เรื่อง 

จ ำแนกเป็น  


