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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ วิธีการด าเนินการจัดการ
แก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลาง ภายใต้นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง และ (2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า 
การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลางมีขั้นตอนในการด าเนินการด้านเรื่องราว
ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในหลายช่องทางและ
ด าเนินการพิจารณาประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์ส่งต่อไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีได้รับแจ้งด้วยการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหาในทันที ทั้งนี้ส านักงาน
เขตจะด าเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เรื่องราวร้องทุกข์ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขต เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา มีกระบวนการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ MIS ทั้งนี้
การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามแนวนโยบายภายใต้แนวคิดสโลแกน “Now ผลักดัน
ทันใจ แก้ไขทันท”ี 
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บทน า 

กรุงเทพมหานครศูนย์กลางของความเจริญในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา ด้านสังคมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัย อีกทั้งยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดในด้านอาหารเลิศรส ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพมหานครยังคงมีปัญหาสาธารณะ    
ในหลายด้านที่ถูกซุกซ่อนอยู่ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและถูกสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
หลายปี และได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก กรุงเทพมหานครจึงได้พยายามสร้างศูนย์กลางในการรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยมีการริเริ่มการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  เพ่ือเปิด
ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1555  
ซึ่งในระยะแรกพบว่ามีปัญหาสาธารณะหลายด้านที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร ท าให้มี      
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ส านักงานเขตวังทองหลางเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง สภาพพ้ืนที่เขตมีลักษณะพ้ืนที่กึ่งเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างคมนาคมอย่างกว้างขวาง เกิด      
การกระจายตัวของประชาชนและสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาในหลากหลายด้านและส่งผล
ให้มีการร้องเรียนตามมา การร้องเรียนของประชาชนถือเป็นเสียงสะท้อนให้ส านักงานเขตทราบว่า         
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส านักงานเขตวังทองหลางได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จึงได้ด าเนินการผลักดันและน านโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่    
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  และได้น าภารกิจในการให้บริการด้าน
เรื่องราวร้องทุกข์มาด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ประสานและติดตามผล แก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนภายในพ้ืนที่เขต ซึ่งในระยะหลายปีที่ผ่านมามีเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
ประชาชน  ในพ้ืนที่เขตจ านวนมากที่ได้รับการแก้ไขล่าช้า หรือ ยังไม่ได้รับผลลัพธ์ในการแก้ไขดีเท่าที่ควร 
ส่งผลต่อปริมาณเรื่องร้องเรียนที่เพิ่มขึน้ รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนซ้ าเป็นประจ า 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาการบริหารการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ วิธีการด าเนินการจัดการแก้ไขเรื่องราวร้อง
ทุกข์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

(2) ศึกษาการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้นโยบายการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลเอกสารจากเอกสารเผยแพร่ เช่น นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) แนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค าขอการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง (2) การสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจที่มี
บทบาทอ านาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับด้านเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลาง 8 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามประสานงาน และด าเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของส านักงานเขต 3 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีบทบาทส าคัญในการลงมือ
ปฏิบัติแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามเรื่องที่ได้รับแจ้งของเขตวังทองหลาง แบ่งตามประเภทเรื่องร้อง
ทุกข์ที่รับผิดชอบ 5 คน ประกอบด้วย ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ     
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 

 

ผลการการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย อธิบายตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่หนึ่ง การบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามนโยบายผู้ว่าฯ ของส านักงานเขตวังทองหลาง 

ส านักงานเขตวังทองหลางได้น านโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจด้านเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เริ่มจาก (1) การก าหนด 
“ช่องทางร้องเรียน” มี “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์” ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ศูนย์ กทม. 1555 
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ สายด่วน1555 ช่องทางอีเมล์ 
Rongtook@bangkok.go.th และรับเรื่องร้องทุกข์หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรีและ
ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะท าการพิจารณาว่าเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในความ
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รับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ MIS เพ่ือส่งให้หน่วยงานนั้น ๆ 
รับผิดชอบด าเนินการต่อ (2) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าฯ ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง 
Application Line @ อัศวิน คลายทุกข์และการร้องทุกข์เป็นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
พิจารณาว่าเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด โดยบันทึกข้อมูลลงใน
เรื่องร้องเรียนไลน์ผู้ว่าฯ เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการต่อไป  

ส าหรับความรับผิดชอบของเขต เริ่มต้นจากกรณีที่เรื่องราวร้องเรียนที่ได้รับแจ้งอยู่ในพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตวังทองหลาง เมื่อส านักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายปกครองของเขตจะเป็นผู้ด าเนินการ
รับเรื่องร้องทุกข์ เริ่มจาก (1) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ MIS และ
เรื่องร้องเรียนไลน์ผู้ว่าฯ กทม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 9.00 น. และ 14.00 น. (2) ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนจากสื่อออนไลน์ Facebook และ E-mail ของส านักงานเขต รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ   
ค าร้องจากประชาชนที่มาร้องเรียนด้วยตนเอง หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอน (3) การส่งต่อเรื่องร้องเรียน     
โดยฝ่ายปกครองตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้พิจารณาประเด็นเรื่องร้องเรียนว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบของฝ่ายใด เพ่ือด าเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 1 วันท าการ     
(4) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต้องให้ความส าคัญ
ต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก โดยด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุและแนวทาง 
การแก้ไขโดยเร็วที่สุด รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทั้งนี้ ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจ้งผล
การด าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 3 วันท าการ ยกเว้นเรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่ เรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการให้รายงานผลความคืบหน้าทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน และเรื่องที่ต้องประสาน
หน่วยงานภายนอกให้รายงานผลและด าเนินการติดตามเป็นระยะจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
หลังจากจึงเป็นขั้นตอน (5) การตอบเรื่องร้องเรียน ฝ่ายปกครองด าเนินการติดตามผลเรื่องร้องเรียนจาก
ฝ่ายต่าง ๆ เมื่อได้รับค าชี้แจงให้น าข้อมูลรายงานผลลงในระบบรับเรื่องร้องทุกข์ MIS และ (6) การรวบรวม 
ข้อมูล ฝ่ายปกครองเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และค าชี้แจงของฝ่ายต่าง ๆ จัดท าสรุปผล
การด าเนินการ เสนอผู้อ านวยการเขตและผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพ่ือทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
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 ตารางท่ี 1 ข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางแบ่งตามปีงบประมาณ 

ที่มา: จากรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS 
 

จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนเรื่องร้องเรียนของ 9 ส านักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางแบ่งตาม
ปีงบประมาณ ส านักงานเขตวังทองหลางมีเรื่องร้องเรียนมากเป็นล าดับที่ 2 รองจากส านักงานเขตดินแดง 
ในปีงบประมาณ 2561, 2562 และ 2564 (คิดเป็นร้อยละ 17.11 16.12 และ 16.95 ตามล าดับ) และใน
ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตวังทองหลางมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (คิดเป็นร้อยละ 
21.39) ของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดในตารางที่ 1.) 

ตารางท่ี 2 สถิติข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลาง 

ปีงบประมาณ 
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ของกรุงเทพมหานคร 

เรื่องร้องเรียน 
ของวังทองหลาง 

ร้อยละ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
จ านวน ร้อยละ 

2561 78,143 1,794 2.30 1,794 100 
2562 78,830 1,585 2.01 1,585 100 
2563 75,851 2,138 2.82 2,138 100 

2564 (1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 45,528 927 2.04 927 100 
รวม 278,352 6,444 2.31 6,444 100 

ที่มา: จากรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS ส านักงานเขตวังทองหลาง 

ส านักงานเขต 
กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

เรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ 

2561 

เรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ 

2562 

เรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ 

2563 

เรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

1. ดินแดง 2,027 (19.33%) 1,897 (19.30%) 1,693 (16.94%) 991 (18.12%) 
2. ดุสิต 669 (6.38%) 543 (5.52%) 546 (5.46%) 323 (5.90%) 
3. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 558 (5.32%) 644 (6.55%) 754 (7.54%) 451 (8.25%) 
4. พญาไท 996 (9.50%) 1,149 (11.69%) 992 (9.92%) 631 (11.54%) 
5. พระนคร 1,302 (12.42%) 1,096 (11.15%) 1,106 (11.06%) 607 (11.10%) 
6. ราชเทว ี 1,210 (11.55%) 1,108 (11.27%) 922 (9.22%) 518 (9.47%) 
7. วังทองหลาง 1,794 (17.11%) 1,585 (16.12%) 2,138 (21.39%) 927 (16.95%) 
8. สัมพันธ์วงศ์ 453 (4.32%) 329 (3.35%) 383 (3.83%) 215 (3.93%) 
9. ห้วยขวาง 1,475 (14.07%) 1,480 (15.05%) 1,463 (14.64%) 806 (14.74%) 
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จากตารางที่ 2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลางผ่านทุกช่องทาง           
ในปีงบประมาณ 2561 - 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) มีเรื่องร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหมด 278,352 เรื่อง ส านักงานเขตวังทองหลางมีเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 2.31 ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร และสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด ความส าเร็จในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ดังค าอธิบายดังนี้ “....ส านักงานเขตวังทองหลางได้ด าเนินการ ตามขั้นตอนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ พอเราได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  เราก็รีบประสานกับฝ่ายที่
รับผิดชอบด าเนินการต่อทันที เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนด าเนินการเสร็จภายใน 3 วัน” (นักประชาสัมพันธ์
ช านาญการ, นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, สัมภาษณ์, 2564) สอดคล้องกับค าอธิบายที่ว่า“....เราสามารถ
แก้ไขจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขระยะเวลาเพราะ  ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเขตที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดเรื่องร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว” (เจ้าพนักงาน
ปกครองช านาญการพิเศษ, สัมภาษณ์, 2564) 

ตารางท่ี 3 สถิติข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลางแยกตามประเภทเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 
ปีงบประมาณ

2561 
ปีงบประมาณ

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

1.การกระท าผิดในท่ีสาธารณะ 288 (16.05%) 228 (14.38%) 239 (11.19%) 75 (8.10%) 
2.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ 29 (1.62%) 31 (1.96%) 37 (1.73%) 19 (2.05%) 
3.สะพาน 3 (0.17%) 16 (1.01%) 2 (0.09%) - 
4.ต้นไม้ สวนสาธารณะ 108 (6.02%) 76 (4.80%) 117 (5.48%) 46 (5%) 
5.ถนน 53 (2.95%) 67 (4.23%) 69 (3.23%) 26 (2.81%) 
6.การบริหารงานบุคคล 12 (0.67%) 14 (0.88%) 24 (1.12%) 6 (0.65%) 
7.ท่อระบายน้ า 169 (9.42%) 133 (8.39%) 210 (9.83%) 113 (12.20%) 
8.อาคาร 67 (3.73%) 63 (3.97%) 100 (4.68%) 38 (4.10%) 
9.น้ าท่วม 87 (4.85%) 20 (1.26%) 94 (4.40%) 22 (2.37%) 
10.บาทวิถี 12 (0.67%) 4 (0.25%) 9 (0.42%) 2 (0.21%) 
11.เขื่อน คูคลอง 3 (0.17%) 2 (0.13%) 1 (0.05%) 2 (0.21%) 
12.ปัญหาจราจร 61 (3.40%) 113 (7.13%) 77 (3.60%) 38 (4.10%) 
13.เหตุเดือดร้อนร าคาญ 415 (23.13%) 384 (24.23%) 450 (21.07%) 204 (22.03%) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 

ที่มา: จากรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS ส านักงานเขตวังทองหลาง 

แผนภาพที่ 1 แสดงประเภทเรื่องร้องทุกข์ท่ีมีการร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับ ในแต่ละปีงบประมาณ        
ของส านักงานเขตวังทองหลาง 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 1 ในข้างต้น ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 
(1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ส านักงานเขตวังทองหลางมีเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประเภทเรื่องร้อง
ทุกข์ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 23.13 24.23 21.07 และ 22.03 ตามล าดับ)         

0
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ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
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เหตุเดือดร้อนร าคาญ ขยะและสิ่งปฏิกูล กระท าผิดในที่สาธารณะ ไฟฟ้า ท่อระบายน้ า 

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ 
ปีงบประมาณ

2561 
ปีงบประมาณ

2562 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

14.โทรศัพท์ 30 (1.67%) 18 (1.14%) 30 (1.41%) 13 (1.40%) 
15.สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 1 (0.06%) 1 (0.06%) 1 (0.05%) 1 (0.11%) 
16.ไฟฟ้า 162 (9.03%) 194 (12.24%) 359 (16.81%) 200 (21.60%) 
17.ขยะและสิ่งปฏิกูล 289 (16.11%) 220 (13.88%) 242 (11.33%) 71 (7.66%) 
18.ความรุนแรงในครอบครัว 5 (0.28%) - - - 
19.ท่ีพักผู้โดยสาร - 1 (0.06%) - - 
20.เรื่องฉุกเฉิน - - 75 (3.51%) 50 (5.40%) 
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โดยสาเหตุที่เรื่องร้องเรียนประเภทเหตุเดือดร้อนร าคาญได้รับการร้องเรียนจ านวนมาก อธิบายได้ดังนี้      
“....เรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนโดยตรง อย่างร้านอาหาร สถานบันเทิงเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังตอนกลางคืน 
เขาเปิดให้ลูกค้าของเขาฟังเพลงโดยไม่สนใจหรอกว่าเสียงจะดังไปถึงบ้านข้างเคียงไหม หรือเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกลิ่นสี กลิ่นน้ ามันจากอู่ซ่อมรถเป็นเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นประจ า เขาสนใจแค่ท างานให้เสร็จ
ตามที่ลูกค้าสั่งไม่ได้มาสนใจว่ากลิ่นสี กลิ่นน้ ามันจะส่งกลิ่นเหม็นหรือก่อเกิดอันตรายกับใคร เพราะ
ประชาชนส่วนมากยังเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ขาดจิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม ไม่มาสนใจผลกระทบ
หรือความเดือดร้อนที่เกิดจากสิ่งที่ตนเองท าลงไปว่าส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร ท าให้ยังมีคงมีการร้องเรียนเข้า
มาอยู่เรื่อยๆ (นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ, สัมภาษณ์, 2564)....”  

 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้นโยบายการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน) 

ในการด าเนินการดังกล่าว ส านักงานเขตเป็นผู้น านโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามนโยบายที่ เป็นมาตรฐาน      
โดยบทบาทที่ส าคัญของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประกอบด้วย      
4 ฝ่ายหลัก ดังต่อไปนี้  

(1) ฝ่ายโยธา มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
สะพาน การซ่อมแซมพ้ืนผิวถนน ขุดลอกท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขการอุดตัน การก่อสร้างรื้อถอนดัดแปลง
และต่อใบอนุญาตอาคาร การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม การดูแลรักษาคูคลอง ไฟฟ้าดับช ารุดและ
เรื่องฉุกเฉิน โดยในปีงบประมาณ 2561 – 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ฝ่ายโยธามีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 2,400 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไขได้ครบทุกเรื่องไม่มีเรื่องคงค้าง โดยในปีงบประมาณ 2561 
มีท่อระบายน้ าเป็นประเภทที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 
เม.ย. 2564) มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นประเภทที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 

(2) ฝ่ายเทศกิจ ท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การกระท าผิดในที่สาธารณะ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การค้าขายบริเวณริมถนนและบาทวิถี การจับ
ปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการก าจัดซากรถเก่า โดยในปีงบประมาณ 2561 ถึง 2564    
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(1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ฝ่ายเทศกิจมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,146 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไข 
ได้ครบทุกเรื่องไม่มีเรื่องคงค้าง โดยมีการกระท าผิดในที่สาธารณะเป็นประเภทที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุด 

(3) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณี
มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็น เสียงรบกวน ควัน ฝุ่นละออง และมีบทบาทหน้าที่
ใหม่ในการตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) 
โดยในปีงบประมาณ 2561 – 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมมีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 1,457 เรื่อง สามารถด าเนินการแก้ไขได้ครบทุกเรื่องไม่มีเรื่องคงค้าง โดยมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ
เป็นประเภทที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุด 

(4) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขเรื่องราว     
ร้องทุกข์ กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอกทิ้งขยะในที่สาธารณะ การบริการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
การตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ที่พาดสายไฟหรือมีลักษณะเอนเอียงหักโค่นล้ม โดยในปีงบประมาณ 2561 – 2564 
(1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,169 เรื่อง สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ครบทุกเรื่องไม่มีเรื่องคงค้าง โดยมีขยะสิ่งปฏิกูลเป็นประเภทที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุด 

 นอกจากการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ 4 ฝ่ายหลักแล้ว ส านักงานเขตวังทองหลางมี   
ฝ่ายอ่ืน ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายสนับสนุนการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขต        
มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์อ่ืน ๆ   
การบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่พักผู้โดยสาร โดยในปีงบประมาณ 
2561 ถึง 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 269 เรื่อง สามารถด าเนินการ
แก้ไขได้ครบทุกเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีเรื่องคงค้าง 

ทั้งนี้ นอกจากการด าเนินการข้างต้นแล้ว ส านักงานเขตได้ขอความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่เขตร่วมด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา
เรื่องราวร้องทุกข ์ในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ดังนี้  

1. บูรณาการร่วมกันภายในส านักงานเขต เป็นความร่วมมือของฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชนโดยตรง อาทิ กรณีเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาน้ าท่วมเป็นการร่วมมือระหว่างฝ่ายโยธาเปิดเครื่องสูบน้ าและบริหารจัดการเร่งระบายน้ า
ลงคลองเพ่ือให้น้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเทศกิจอ านวยความสะดวกด้านจราจร ช่วยเหลือรถยนต์ที่ดับใน
จุดน้ าท่วมเพ่ือไม่ให้จราจรติดขัด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ด าเนินการจัดเก็บขยะ หน้าตะแกรงและฝาท่อ
ระบายน้ าไม่ให้อุดตัน เพ่ือให้น้ าสามารถไหลได้อย่างสะดวก 
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2. บูรณาการระหว่างส านักงานเขตกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนประสานแจ้งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทราบและด าเนินการแก้ไข
ร่วมกัน อาทิ บาทวิถีช ารุดเสียหายหรือถนนมีลักษณะเป็นหลุมบ่อ ส านักงานเขตโดยฝ่ายโยธาประสาน
แจ้งส านักการโยธาทราบเพ่ือเข้าด าเนินการหาแนวทางแก้ไขซ่อมแซม กรณีที่เป็นการช ารุดเล็กน้อย 
ส านักงานเขตจะด าเนินการแก้ไขในทันที กรณีเรื่องร้องเรียนที่เป็นข่าวดังในสื่อโซเชี่ยลหรือได้รับ      
ความสนใจจากประชาชน ส านักงานประชาสัมพันธ์ประสานขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ส านักงานเขตเพ่ือรวบรวมข้อมูลชี้แจงสื่อ  

3. การบูรณาการระหว่างส านักงานเขตกับหน่วยงานภายนอก โดยหน่วยงานภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประสานแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบ อาทิ เรื่อง
ร้องเรียนไฟฟ้าดับช ารุดฝ่ายโยธาประสานการไฟฟ้าเขตพ้ืนที่เข้าด าเนินการซ่อมแซม กรณีท่อประปาแตก
ประสานแจ้งการประปาพ้ืนที่ซ่อมแซม กรณีเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาจราจรส านักงานเขตไม่มีอ านาจ
ด าเนินการ ฝ่ายเทศกิจจะประสานสถานีต ารวจในพ้ืนที่ให้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

ตารางท่ี 4 ข้อมูลประเภทเรื่องราวร้องทุกข์แยกตามฝ่ายที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2564 
 

ประเภทเรื่องร้องทุกข ์
แยกตาม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 

จ านวน 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น จ านวน 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวน 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้น 
จ านวน 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 

ฝ่ายโยธา 
- สะพาน 
- ถนน 
- ท่อระบายน้ า 
- อาคาร 
- น้ าท่วม 
- คูคลอง 
- ไฟฟ้า 
- เรื่องฉุกเฉิน 

 
3 
53 
169 
67 
87 
3 

162 
- 

 
3 (0.55%) 
53 (9.74%) 

169 (31.07%) 
67 (12.32%) 
87 (15.99%) 
3 (0.55%) 

162 (29.78%) 
-  

 
16 
67 
133 
63 
20 
2 

194 
- 

 
16 (3.23%) 
67 (13.54%) 
133 (26.87%) 
63 (12.73%) 
20 (4.04%) 
2 (0.40%) 

194 (39.19%) 
- 

 
2 
69 
210 
100 
94 
1 

359 
75 

 
2 (0.22%) 
69 (7.58%) 

 210 (23.08%) 
100 (10.99%) 
94 (10.33%) 
1 (0.11%) 

359 (39.45%) 
75 (8.24%) 

 
- 

26 
113 
38 
22 
2 

200 
50 

 
- 

26 (5.76%) 
113 (25.06%) 
38 (8.43%) 
22 (4.88%) 
2 (0.44%) 

200 (44.34%) 
50 (11.09%) 

รวม 544 544 (100.0%) 495 495 (100.0%) 910 910 (100.0%) 451 451 (100.0%) 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 

ที่มา: จากรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS ส านักงานเขตวังทองหลาง 
 

นอกจากการบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว ส านักงานเขตวังทองหลางยังได้ด าเนินการภายใต้
โครงการการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยเกิดขึ้นจากเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและตรงตามความ
ต้องการของประชาชน เน้นการปฏิบัติงานด้านการประสานและติดตามการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน

ประเภทเรื่องร้องทุกข ์
แยกตาม 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
ปีงบประมาณ 2564 

(1 ต.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 

จ านวน 
ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น จ านวน 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวน 
ด าเนินการเสร็จ

สิ้น 
จ านวน 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ)  จ านวน (ร้อยละ) 

ฝ่ายเทศกิจ 
- ท าผิดในท่ีสาธารณะ 
- บาทวิถี 
- ปัญหาจราจร 

 
288 
12 
61 

 
288 (79.78%) 
12 (3.32%) 
61 (16.90%) 

 
228 
4 

113 

 
228 (66.09%) 

4 (1.16%) 
 113 (32.75%) 

 
239 
9 
77 

 
239 (73.54%) 

9 (2.77%) 
77 (23.69%) 

 
75 
2 
38 

 
75 (65.22%) 
2 (1.74%) 

38 (33.04%) 

รวม 361 361 (100.0%) 345 345 (100.0%) 325 325 (100.0%) 115 115 (100.0%) 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
- เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
- สภาพแวดล้อมเป็นพิษ 

 
415 
1 

 
415 (99.76%) 

1 (0.24%) 

 
384 
1 

 
384 (99.74%) 

1 (0.26%) 

 
450 
1 

 
450 (99.78%) 

1 (0.22%) 

 
204 
1 

 
204 (99.51%) 

1 (0.49%) 

รวม 416 416 (100.0%) 385 385 (100.0%) 451 451 (100.0%) 205 205 (100.0%) 

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 
- ต้นไม้ 
- ขยะสิ่งปฏิกูล 

 
108 
289 

 
108 (27.20%) 
289 (72.80%) 

 
76 
220 

 
76 (25.68%) 
220 (74.32%) 

 
117 
242 

 
117 (32.59%) 
242 (67.41%) 

 
46 
71 

 
46 (39.32%) 
71 (60.68%) 

รวม 397 397 (100.0%) 296 296 (100.0%) 359 359 (100.0%) 117 117 (100.0%) 

ฝ่าย/หน่วยงานอื่นๆ 
- เรื่องร้องทุกข์อื่นๆ 
- การบริหารงานบุคคล 
- โทรศัพท์ 
- ปัญหาความรุนแรง 
- ท่ีพักผู้โดยสาร 

 
29 
12 
30 
5 
- 

 
29 (38.16%) 
12 (15.79%) 
30 (39.47%) 
5 (6.58%) 

- 

 
31 
14 
18 
- 
1 

 
31 (48.44%) 
14 (21.88%) 
18 (28.12%) 

- 
1 (1.56%) 

 
37 
24 
30 
- 
- 

 
37 (40.66%) 
24 (26.37%) 
30 (32.97%) 

- 
- 

 
19 
6 
13 
- 
- 

 
19 (50%) 

6 (15.79%) 
13 (34.21%) 

- 
- 

รวม 76 76 (100.0%) 64 64 (100.0%) 91 91 (100.0%) 38 38 (100.0%) 
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ร้องทุกข์ของประชาชนจากทุกช่องทาง ลงพื้นที่ประสานงานและรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูลจัดท า
สรุปพร้อมข้อเสนอแนะน าเรียนผู้อ านวยการเขตในการพิจารณาสั่งการ และน ารายงานที่ผู้อ านวยการเขต
ให้ความเห็นชอบแล้วรายงานตามระบบเพ่ือน าเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2563 โดยส านักงานเลขานุการผู้ว่าฯ  
(2563) จัดท าโครงการและมีการขอจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายทั่วไป กรณี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเงิน 6,750,000 บาท ให้ 50 ส านักงานเขต ส านักงานเขตละ 
135,000 บาท ส าหรับส านักงานเขตวังทองหลางได้รับเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร และได้มอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงานเขตใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน 1 อัตรา โดยเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุงานปกครอง โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 2 มกราคม - 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 9 
เดือน (ดังตาราง 5.) 

ตารางท่ี  5 ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 
1. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดท าโครงการและขอ
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ 

 
         

2. ส านักงานเขตด าเนินการเปิดรับสมัคร
เพื่อหาบุคคลผู้รับจ้าง 

          

3. ผู้รับจ้างฯ ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต
ของงาน 

          

4. ผู้ควบคุมงานตามท่ีผู้บริหารส านักงาน
เขตมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

          

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 เป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รายบุคคล รวม 6,750,000 บาท และส่งต่อให้ส านักงานเขตเป็นผู้ด าเนินการจ้างเหมาบริการต าแหน่ง
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เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชนที่มีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า ได้รับอัตราเงินจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท ตลอดปีงบประมาณเป็น
เงิน 135,000 บาท โครงการดังกล่าวช่วยขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รวดเร็ว ส านักงานเขตจึงเสนอขอให้มีการด าเนินการจัดท าโครงการ
จ้างเหมาบริการรายบุคคลต่อในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 มีระยะเวลาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 และปัจจุบันส านักงานเลขานุการผู้ว่าฯ 
อนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้แก่ส านักงานเขตเรียบร้อยแล้ว 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ส านักงานเขตวังทองหลางมีการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ James E Anderson 
(อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2563, หน้า 142) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมที่รัฐ
กระท าเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเจตนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 

ส าหรับจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเขตวังทองหลาง มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน
ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร การวินิจฉัย
เรื่องราวร้องทุกข์ การลงพ้ืนที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การประสานและติดตามผล การแจ้งผล        
ให้ประชาชนทราบ และรวบรวมข้อมูลจัดท าสรุปผล โดยได้มอบหมายภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แต่ละฝ่ายแบ่งตามประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งประสานงาน ประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินการ
ร่วมกัน ตรวจสอบสถานที่ร้องเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการรูปธรรมที่กล่าวไว้ว่าการบูรณาการเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่จริงมารวมกัน
ท าให้เป็นระบบที่มีลักษณะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการผสานศักยภาพระหว่างกัน เพ่ือช่วยให้สามารถ    
ใช้ศักยภาพหรือความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน (ชลิดา ศรมณี, 2563, หน้า 193) 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังมีข้อจ ากัด เนื่องจาก    
บางกรณีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ โดยส านักงานเขต
ต้องประสานหน่วยงานที่มีอ านาจเข้ามาปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวรรณ ศิริพาณิช, 
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ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร (2561) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานเขตหนองแขมมี
การตรวจสอบข้อร้องเรียนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเรื่องร้องเรียนนั้นๆไม่อยู่ในอ านาจ
ความรับผิดชอบของส านักงานเขต หากเป็นเรื่องที่ส านักงานเขตแก้ไขได้จะด าเนินการให้ทันที  นอกจากนี้
ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากรและพาหนะ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภกิต เสนนอก (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี  พบว่า การด าเนินการมีความล่าช้า 
บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ  

ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นคลังข้อมูล (big data) ที่รวบรวมเรื่องราวร้องทุกข์
จากทุกช่องทาง ซึ่งส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ใน        
การพัฒนางานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2. การเก็บข้อมูลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ควรเป็นการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียด มีการระบุถึง
ปัญหาสาเหตุที่ชัดเจน สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องทุกข ์เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถน า
ข้อมูลการวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวร้องทุกข์ได ้

3. ก าหนดให้มีหลักการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในสังกัด
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รวมถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ให้มีการลงมือแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการบูรณาการระหว่างส่วนราชการและสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาครัฐกับประชาชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาถึงเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีการส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ เพ่ือศึกษา 
ว่าหน่วยงานภายนอกมีการด าเนินการอย่างไร สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับ
ประชาชนได้หรือไม ่

2. การศึกษาวิจัยหน่วยงานราชการอ่ืนที่มีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ว่ามีกระบวนการขั้นตอน
การอย่างไร มีวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ในแต่ละวิธีการ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
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