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การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรยีนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
กรณีศกึษา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์ 
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อภิญญา  ไลไธสง** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน  

ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาปัญหา และอุปสรรค     
ในการการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม และศึกษาข้อเสนอแนะ       
การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม การวิจัยสนาม          
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์   
การศึกษาวิจัยและ ตอบค าถามที่ก าหนดในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น โดยวิธีจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียง
ตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอล าปลายมาศ ได้มีการแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนที่เข้ารับบริการมีความพึงพอใจ           
เป็นอย่างมาก ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที น าความรู้ความสามารถมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีการบูรณาการร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน     
ซึ่งเป็นภารกิจกรมการปกครองเพ่ือจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้องประชาชน ทั้งนี้อ าเภอล าปลายมาศ               
ได้น าหลักแนวคิด คือกระบวนการที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรทุกคนในองค์การ            
เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นจะต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร คือการจัดหาคน
ที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่ ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวกับฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร          
โดยสามารถด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบ               
นั่นก็เป็นเพราะบุคลากรของอ าเภอ มีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไข              
ปัญหาความทุกข์ หรือความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ก็สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง หรือความขัดแย้งได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี      
และมีความสุข 

ค าส าคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพ การรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  
 
  *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ เร่ือง กระบวนการการปฏิบัติงานดา้นการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ ไปเพื่อพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษา อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ 
  **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

การร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่าการบริหาราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
และหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
เสริมสร้างความสงบสุข ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ    
ด้านสังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทย    
มีนโยบายการปรับบทบาทการท างานของศูนย์ด ารงธรรม ให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่า เชิงรับจึงท าให้มี
บทบาทในการอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจังท าให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอย่างแพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา และเพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรม มีบทบาท                   
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ประชาชนอย่างจริงจัง บังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย   
จึงได้ปรับปรุง ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557  ใหจ้ังหวดัทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์        
การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
และท าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมตามาตรา 32 แห่งพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวย
ความสะดวกให้การบริหารงานศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน ศูนย์ด ารงธรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์ด ารงธรรมในส่วนกลาง แบ่งเป็น       
2 ระดับคือ ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ด ารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชนใน
ลักษณะเดียวกับศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ      
และศูนย์ด ารงธรรมในส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด าธรรม
อ าเภอ อย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันประเทศประสบปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง      
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความแตกแยกทางความคิดน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้ปริมาณและความสลับซับซ้อน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนมีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมสามารถอ านวยความยตุิธรรม ขจัดปัญหาความเดือดร้อน            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงนับแต่มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ   
ทั่วทั้งประเทศตามนโยบายชองรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการในการให้บริการภาครัฐ        
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สู่ประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นและส่วนใหญ่ปัญหาความเดือดร้อนเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่มีผลท าให้การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ       
ยังติดขัดปัญหาหลายประการ เช่น ปริมาณเรื่องร้องเรียนมีปริมาณที่มากเกินกว่าศักยภาพของ      
ศูนย์ด ารงธรรมบางแห่งจะด าเนินการให้เกิดความส าเร็จได้ ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 
(2562, หน้ำ 8-9)         
  ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกรมการปกครอง จึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผา่นศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ          
ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ               
พ้ืนที่ศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และเรียนรู้วิธีการ            
ขั้นตอน ของกระบวนการด าเนินกิจกรรม และน าผลการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนต่อการ
พัฒนาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา     
 1) กระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรยีนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอล าปลายมาศ               
จังหวัดบุรีรัมย์ 

2) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3) เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน                  

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางการศึกษาวิจัย ออกเป็น 2 แบบ 
ดังนี้  
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาท ิพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ เอกสารวิชาการ วารสาร บทความ 
รายงานผล วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือด าเนินงานโครงการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เช่น ห้องสมุดจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field research) ผู้วิจัยไดล้งพื้นที่สัมภาษณ์       
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informats) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจประเด็นการวิจัยโดยตรง จ านวน 
10 คน ในการนี้ จะท าการสัมภาษณ์ตามข้อก าหนด ของวัตถุประสงค์และตามแบบค าถามที่ก าหนดไว้
เท่านั้น ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยก าหนดวันนัดหมายสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์   
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ทราบก่อนล่วงหน้า โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการ  จดบันทึกการสนทนาก่อน
ทุกครั้ง ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การเขียนจดบันทึกและบันทึกเสียง 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดเป็นข้าราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมจ านวน 10 คน ดังนี้ 
 1. เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอที่เก่ียวข้อง จ านวน 7 คน                      
ได้แก่ปลัดอ าเภอล าปลายมาศ จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ของอ าเภอล าปลายมาศ จ านวน 5 คน 
 2. เป็นประชากรผู้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน การรับร้องร้องเรียนผ่าน                      
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 3 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. ศึกษารวบรวมจากเอกสาร (Documentary) โดยศึกษาจากระเบียบ ค าสั่ง หนังสือ 
บทความ เว็บไซต์ รายงานผล เอกสารงานวิจัย คู่มือการด าเนินงาน ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Structured interview or Formal interview) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น อายุ และต าแหน่งปัจจุบัน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม                 
กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม
กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม
กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย ประกอบด้วย 

การวิจัยเอกสาร พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอล าปลายมาศ ได้มีการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ประชาชน
ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และน าความรู้ความสามารถมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
และมีการบูรณาการร่วมกันขึ้นระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกข์สุข ของประชาชน            
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ซึ่งเป็นภารกิจกรมการปกครองเพ่ือจะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแก่พ่ีน้องประชาชน                         
ทั้งนี้อ าเภอล าปลายมาศได้น าหลักแนวคิด คือกระบวนการที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร       
ทุกคนในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
จ าเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
บุคลากร คือการจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งจ ารวมถึงงานที่เก่ียวกับ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสามารถด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบ นั่นก็เป็นเพราะบุคลากรของอ าเภอ มีความรู้
ความสามารถและน ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความทุกข์ หรือความเดือดร้อนของประชาชน         
เมื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างได้ด าเนินการตามขั้นตอน ก็สามารถแก้ไขข้อขัดข้อง หรือความ
ขัดแย้งได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข     
 การวิจัยภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย        
จ านวน 10 คน พบว่า          
 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือน าไป        
พัฒนาประสิทธิภาพเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในพ้ืนที่ มีดังนี้   
 1) การปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน 
และกระบวนการของโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องได้บูรณาการงานร่วมกัน  
ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)   
ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารง
ธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร           
ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การบริหารงานศูนย์ด ารงธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนก็จะสามารถขอค าปรึกษา หรือให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที        
 2) การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเน้นต้องการความช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้ค าปรึกษา  
 3) มีการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ในทักษะ และขั้นตอน    
ในกระบวนการไกล่เกลี่ย และวิธีการแก้ไขปัญหา 
          4) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
หรือ ให้ค าปรึกษา ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกัน มีความรู้ด้านกฎหมาย       
และเม่ือมีข้อพิพาทก็จะน าไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันในพื้นที่         
อย่าสมานฉันท์ และสงบสุข        
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 2. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศูนย์ด ารงธรรม    
จากการวิจัยพบว่า ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง
ธรรม มีดังนี ้          
 1) ปัญหาด้านภูมิศาสตร์ หรือสภาพพ้ืนที่เนื่องจากอ าเภอล าปลายมาศมีพ้ืนขนาดใหญ่และ
ประชากรค่อนข้างหนาแน่นยังขาดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านกฎหมาย          
จึงท าให้ในบางกรณีประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือหรือมาขอค าปรึกษาอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที หรือบางกรณีอาจหมดอายุความไปแล้ว      
 2) ปัญหาการก าหนดเวลาในการพิจารณาเรื่อง เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมมีระบบ     
ให้รายงานทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยเร่งรัดการให้รายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์บางครั้งท าให้การ
แก้ไขปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่แน่นอนได้     
ดังนั้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางระบบจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง
 3) ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่มีภาระงานรับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเต็มที่         
 4) ปัญหาด้านสถานที่ เนื่องจากอ าเภอมีสถานที่ส่วนราชการมาตั้งอยู่จ านวนมาก ประกอบ
กับศูนย์ด ารงธรรมของอ าเภอ มีสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการไกล่เกลี่ย หรือการร้องเรียน    
หรือบางเรื่องเป็นเรื่องการแจ้งเบาะแส บางเรื่องเป็นเรื่องปกปิด    
 3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม  
 จากการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน            
ศูนย์ด ารงธรรม มีดังนี้         
 1.ควรมีบุคคลากรเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากงานในหน้าที่ของปลัดอ าเภอถือว่ามีภารกิจ
ค่อนข้างมาก เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง และแก้ไขหรือให้ค าปรึกษาได้ทันท่วงที 
เนื่องจากการร้องเรียนของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและหากเจ้าเหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา 
หรือแก้ไข หรือให้ค าปรึกษาเรื่องร้องเรียนได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี     
 2 เรื่องของการรายงานระบบรายงาน เนื่องจากระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเป็น
เรื่องท่ีมีข้อมูลมากเกินไป ควรเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือให้ค าปรึกษา หรือเรื่องที่ต้องพิจารณา    
ให้ความช่วยเหลืออาจจ าเป็นต้องใช้เวลามากกว่า      
 3.สถานที่ในห้องศูนย์อ านวยความเป็นธรรม ค่อนข้างคับแคบ ควรมีห้องอ านวยความเป็น
ธรรมจัดเป็นสัดส่วน แยกต่างหาก เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องการแจ้งเบาะแส บางเรื่องก็เป็นเรื่องของ
ความลับ          
 4.ควรจัดอบรมกฎหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ให้มีความรู้เพื่อที่จะได้น าความรู้
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
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อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  เพ่ือน าไปพัฒนา
ประสิทธภิาพการรับเรื่องร้องเรยีนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จงัหวัด
บุรีรัมย์  มีประเดน็ที่น ามาอภิปรายที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1) กระบวนการการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557                 
ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้การ
บริหารงานศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน         
และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะสามารถขอค าปรึกษา หรือให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที ส าหรับในพ้ืนที่อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียน
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน และกระบวนการของโครงการ การรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการงานร่วมกันท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดลหทัย นิลธ ารง (2558) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องการออกแบบ และการพัฒนาระบบจัดการ   
ข้อร้องเรียน กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระบบรับข้อร้องเรียนของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพื่ออกแบบระบบรับข้อร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเพ่ือพัฒนาระบบรับข้อ
ร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงน าเสนอการออกแบบ และ
การพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งพัฒนาโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ วิชาสตูดิโอดอทเน็ต (Microsoft visual Studio.NET) ท างานร่วมกับข้อมูลเอสคิวแอล 
(SQL Server) ผลการพัฒนาระบบพบว่าระบบช่วยลดปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูลจากหลายช่องทาง 
เพ่ิมความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของ กฟภ. โดยตรง หรือผ่านคอลเซ็นเตอร์          
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถรับทราบข้อร้องเรียน      
 2) การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเน้นต้องการความช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสารการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Donald Kettl, 2000 (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 30)                 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในช่วงศตวรรษท่ี 21 ผลมาจากอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์             
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระแสความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน     
ประกอบกับปัญหาความล้มเหลวของภาครัฐ และความไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบ
ราชการในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนท าให้กิดกระแสแนวความคิดใหม่
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง (governance) ที่มุง่เน้นในการปรับลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ
ลงและ/หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานใหม่ โดยเฉพาะการใช้กลไกลตลาดและกลไกล      
ที่ไม่ใช่ภาครัฐเข้ามาเป็นทางเลือกในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และน านโยบายสาธารณะ         
ไปปฏิบัติ หรือเปิดโอกาสให้ภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ในสังคม  เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม



8 
 

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
 3) มีการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ในทักษะและข้ันตอน    
ในกระบวนการไกล่เกลี่ย และวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี          
(2563, หน้า 10-11) อธิบายว่า เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา      
เพ่ือให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นการ              
สร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรยั่งยืนได้ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราต้องมีการวางแผน              
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรให้ถูกหลักวิชา อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเป็นแนวทาง     
ในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้น เรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวข้อ
การศึกษาท่ีส าคัญอีกหัวข้อหนึ่ง                                                                           
          4) มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
หรือ ให้ค าปรึกษา ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท าให้ชุมชนเกิดความภูมิคุ้มกัน มีความรู้ด้านกฎหมาย 
และเม่ือมีข้อพิพาทก็จะน าไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันได้   โดยทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันในพื้นท่ี 
อย่าสมานฉันท์ และสงบสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อีวาน เฟอลี (Ewan Ferlie)                
และคณะ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562, หน้า 40)  ได้สรุปว่าและอธิบายหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า 1.การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency drive) เป็นแนวคิดเริ่มแรกของ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัยหรือ
เลียนแบบการบริหารงาน ในเชิงธุรกิจมากขึ้น (Business-like approach) โดยเฉพาะกลุ่ม            
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ 2.การลดขนาดและการกระจายอ านาจ (Downsizing and 
Decentralization) เป็นการพยายามเปิดให้กลไกลตลาดเข้ามาทดแทนภาครัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้โดยการจัดกลุ่มประเภทภารกิจของงานหลักและภารกิจงานรองมีการใช้ระบบของ        
การท าสัญญาข้อตกลง (Contractualism) 3.การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellence) 
เป็นรูปแบบที่เน้นการขยายแนวคิดไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.การให้ความส าคัญต่อการให้บริการประชาชน (Public Service Orientation) อันเป็นรูปแบบที่
มุ่งเน้นคุณภาพของการด าเนินงานโดยถือว่าประชาชนเปรียบเทียบลูกค้าที่ต้องได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด           
 ปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม           
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายที่ส าคัญ ดังนี้       
 1) ปัญหาด้านภูมิศาสตร์ หรือสภาพพ้ืนที่เนื่องจากอ าเภอล าปลายมาศมีพ้ืนขนาดใหญ่และ
ประชากรค่อยข้างหนาแน่น ยังขาดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านกฎหมาย        
จึงท าให้ในบางกรณีประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือหรือมา ขอค าปรึกษาอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที หรือบางกรณีอาจหมดอายุความไปแล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดำ ศรมณี (2563, 
หน้ำ 10-11) อธิบำยว่ำ เนื่องจำกทรัพยำกรมนุษย์เป็นเป้ำหมำยส ำคัญในกำรพัฒนำเพ่ือให้เป็นผล   
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นกำรสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองอย่ำง
ถำวรยั่งยืนได้ และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว เรำต้องมีกำรวำงแผนในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
ให้ถูกหลักวิชำอย่ำงเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำย    
ที่ถูกต้อง ดังนั้น เรื่องกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์จึงเป็นหัวข้อกำรศึกษำที่ส ำคัญอีกหัวข้อหนึ่ง 
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2) ปัญหาการก าหนดเวลาในการพิจารณาเรื่อง เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมมีระบบ     
ให้รายงานทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยเร่งรัดการให้รายงานความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์บางครั้งท าให้  
การแก้ไขปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการด าเนินการจึงไม่สามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่แน่นอนได้     
ดังนั้น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางระบบจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง 
สอดคล้องกับแนวคิดของคริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์
,2562 หน้า 36) ได้ให้ค าอธิบายและสรุปถึงสาระส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการ
ดังนี้ 1.การมุ่งเน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (hands-on professional management)    
โดยอาศัยนักบริหารที่มีทักษะสูงเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานขององค์กรโดยรวมอย่างคล่องตัวและ 
มีความเป็นอิสระ 2.การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(explicit standards and measures of performance) โดยอาศัยการสร้างความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อผลงานมากกว่า
กระบวนการ 3.การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิผล (output controls) หมายถึง             
การปรับกระบวนทัศน์ทางการบริหารจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้าและความถูกต้องตาม
ระเบยีบไปสู่การมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณท่ีชัดเจน           
และเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล 4.การปรับโครงสร้างให้เกิดการกระจาย
หรือลดความเป็นเอกภาพลง (disaggregation) หมายถึง การปรับโครงสร้างที่เน้นความเป็นเอกภาพ
ภายในระบบไปสู่โครงสร้างที่เน้นการกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่มีขนาดเล็กลงหรือมีการ
กระจายอ านาจออกไปมากขึ้น 5.การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากข้ึน 
(Competition) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบรรลุซึ่งมาตรฐานการ
จัดท าบริการที่สูงขึ้นโดยอาศัยระบบสัญญาณบังคับ เป็นต้น 6.การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการ         
ในแบบเอกชนมากขึ้น (private-sector-style management practices/business-like 
approach) โดยการหยิบยืมและน าเอาแนวทางการจัดการ ที่ปรากฏในภาคเอกชนมาใช้กับการ
บริหารงานภารรัฐมากขึ้น เช่น ระบบการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น, การบริหารงานโดยอาศัย
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreements), การก าหนดพนัธกิจหลักของหน่วยงาน 
(mission statements)   เป็นต้น 7.การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด (parsimony)           
โดยเป็นกระบวนการการบริหารงานที่เน้นการลดค่าใช้จ่ายและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร          
 3) ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่มีภาระงานรับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558) ได้ศึกษาเรื่อง           
การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรือ่งราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ          
จังหวัดปทุมธานี ศึกษาพบว่า การด าเนินการมีความล่าช้า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ศูนย์ด ารงธรรมได้ใช้งบประมาณ
ที่มีอยู่ของอ าเภอ (งบบูรณาการ) น าวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุมคุณภาพ    
อย่างสม่ าเสมอ และตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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 4) ปัญหาด้านสถานที่ เนื่องจากอ าเภอมีสถานที่ส่วนราชการมาตั้งอยู่จ านวนมาก ประกอบ
กับศูนย์ด ารงธรรมของอ าเภอมีสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการไกล่เกลี่ย หรือการร้องเรียน        
หรือบางเรื่องเป็นเรื่องการแจ้งเบาะแส บางเรื่องเป็นเรื่องปกปิด บางครั้งผู้ร้องให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทุก
ประเด็น สอดคล่องกับงานวิจัยของ กรวรรณ ศิริพานิช , ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร (2561)              
ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นท่ีเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตหนองแขม    
มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการรับเรื่องร้องเรียนและส่งไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังมีแนว
ทางแก้ไขไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มตรวจสอบข้อร้องเรียน    
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ  ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของส านกังานเขต       
หากเป็นเรื่องที่ส านักงานเขตแก้ไขได้ จะด าเนินการให้ทันที นอกจากนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ     
เรื่องของอ านาจหน้าที่ไม่เพียงพอ ท าให้ส านักงานเขตไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้
อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ข้อมูลที่ผู้ร้องแจ้งไม่ชัดเจน ผู้ร้องไม่แจ้งช่องทางติดต่อกลับ ในการสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติม และในบางเรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอีกทั้งยังมีการร้องเรียนเพื่อเป็นการ 
กลั่นแกล้งกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.ควรมีบุคคลากรเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากงานในหน้าที่ของปลัดอ าเภอถือว่ามีภารกิจ
ค่อนข้างมาก เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง และแก้ไขหรือให้ค าปรึกษาได้ทันท่วงที 
เนื่องจากการร้องเรียนของประชาชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ หากเจ้าเหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา 
หรือแก้ไข หรือให้ค าปรึกษาเรื่องร้องเรียนได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี 

2.การรายงานระบบรายงานทุกวันนี้มีระบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนข้าง เป็นเรื่องที่
มีข้อมูลมากเกินไป ควรเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือให้ค าปรึกษา หรือเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลืออาจจ าเป็นต้องใช้เวลา 

3.สถานที่ในห้องศูนย์อ านวยความเป็นธรรม ค่อนข้างคับแคบ ควรมีห้องอ านวยความเป็น
ธรรมจัดเป็นสัดส่วนแยกต่างหาก เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องการแจ้งเบาะแส บางเรื่องก็เป็นเรื่องของ
ความลับ 

 4.ควรจัดอบรมกฎหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ให้มีความรู้เพ่ือที่จะได้น า
ความรู้ไปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรท าการศึกษาการวิจัยและพัฒนาด้านการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อ าเภออ่ืน         
เพ่ือจะได้เห็นความแตกต่างในด้านการมีประสิทธิภาพของบุคคลากรในการแก้ไขข้อร้องเรียน          
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
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 2. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือไปพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อ่ืน
ต่อไป 
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