
การปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของกระทรวงมหาดไทย (2536)

วัตถุประสงค
..........ขอมูลจํานวนเรื่องราวรองทุกขที่กองตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สป.มท. ในป 2525 มีจํานวน 572 
เรื่อง ในป 2534 เพิ่มเปน 1,754 เรื่อง เรื่องราวรองทุกขที่พบมากมี 3 เรื่องใหญๆ ไดแก (1) เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน 26 % 
(2) เรื่องเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 19 % และ (3) เรื่องขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐมีความประพฤติและการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 33 % 

กระทรวงมหาดไทยพบวา เรื่องราวรองทุกขบางเรื่อง เปนเรื่องที่ผิดกฏหมาย แตประชาชนก็รองให
กระทรวงมหาดไทยชวยเหลือ เชนการขอเขาทํากินในพื้นที่ปาสงวน, บางเรื่องเปนเรื่องพนวิสัยที่จะทําใหประชาชน
ทุกคนพอใจไดเพราะทรัพยากรของรัฐมีจํากัด เชนสาธารณูปโภคไมเพียงพอ, บางเรื่องเปนปญหาที่มีมานานและ
กระทรวงมหาดไทยไดแกไขอยูตลอดเวลา เชนขาราชการปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ แตก็ยังมีการรองทุกขรองเรียนใน
เรื่องทํานองนี้อยูเสมอ กระทรวงมหาดไทยจึงเกิดขอสงสัยวาอะไรบางที่เปนสาเหตุใหประชาชนรองทุกข นโยบาย
ของรัฐและระเบียบกฏหมายบางเรื่องไมเหมาะสมกับขอเท็จจริง มีปญหาในทางปฏิบัติหรือไม ประชาชนไดรับการ
ชี้แจงใหเขาใจเหตุผลความจําเปนของนโยบายและระเบียบกฏหมายของรัฐเพียงพอหรือไม ประกอบกับการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขของกระทรวงมหาดไทย ไมเคยมีการติดตามประเมินผลมากอนเลยวาการ
ดําเนินการที่เปนอยู สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดตรงสาเหตุหรือไมเพียงใด

เพื่อพิสูจนตรวจสอบขอสงสัยดังกลาว รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในเรื่องนี้ จึงทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
นี้ โดยกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้

1. ศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการรองทุกขของประชาชน และหาขอเสนอแนะเพื่อลดปญหา
เกี่ยวกับการรองทุกขของประชาชน

2. ศึกษาสภาพและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาของ ประชาชน
เพื่อประเมินผลความพอใจของผูรองทุกข และหาแนวทางปรับปรุงระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของ
กระทรวงมหาดไทยใหสามารถบําบัดทุกขของประชาชนอยางไดผลและรวดเร็ว

ผลการศึกษา
.........ในการศึกษานี้ใชกรอบความคิดวา เรื่องราวรองทุกข (petition) แยกเปนการรองทุกข (request) ซึ่งหมายถึงการ
รองขอบริการและการกลาวโทษพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐโดยรวม ไมระบุตัวบุคคล ตองแกไขโดยแผนงาน/
โครงการ และการรองเรียน (complaint) ซึ่งหมายถึงการรองกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐโดยระบุตัวบุคคลเปนรายๆ
ตองแกไขโดยการสอบสวนและดําเนินการเปนกรณีๆ ไป

ผลการศึกษาคนพบปจจัย และสาเหตุ ที่ทําใหเกิดเรื่องราวรองทุกข และไดเสนอแนะแนวทางแกไขหลาย
ประการ ดังนี้



ดานการรองทุกข (request)
..........ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการรองทุกขกันมากเปนเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินทํากิน และการขาดแคลน
สาธารธณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีสาเหตุมาจากราษฏรและขาราชการบางคนไมมีความรูเพียงพอในดาน
ที่ดินทํากิน บางครั้งก็รวมกันเลี่ยงกฏหมายเพื่อผลประโยชนสวนตน

เรื่องการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีสาเหตุจากอําเภอและสภาตําบลออนประชาสัมพันธ
ทําใหราษฏรไมรูเรื่องที่ราชการกําลังพัฒนาพื้นที่นั้นอยู หรือสภาตําบลมักทําโครงการพัฒนาหมูบานแบบขาด
ความรู ทําใหเกิดความเสียหายงาย จึงตองปรับปรุงซอมแซมอยูเสมอ

ดานการรองเรียน (complaint) 
.........ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการกลาวโทษขาราชการมาก เปนเรื่องการปฏิบัติงานนอกเหนืออํานาจหนาที่ และการมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สวนสาเหตุมาจากราษฏรเขาใจผิดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนสวนใหญ และอาจมี
บางที่ตองการกลั่นแกลงเจาพนักงาน

ขอเสนอแนะ
..........แนวทางแกไขปรับปรุง ที่ผูศึกษาวิจัยไดเสนอแนะใหดําเนินการ คือ

1. จัดทําสารบบการรองทุกขที่ดินเปนเอกเทศแยกจากสารบบอื่นๆ เพื่อติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิด
2. จัดทําเอกสารรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ดินใหเจาหนาที่ เพื่อเขาใจและแกปญหาไดถูกตองตาม

ระเบียบกฏหมาย
3. ปรับปรุงใหราษฏรมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น

4. ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ใหประชาชนรับทราบทุกหมูบาน
5. ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2502 ในเรื่องบัตรสนเทห ใหผูรองเรียนลงชื่อและที่อยูจริง และให

เจาหนาที่ปฏิบัติเปนเรื่องลับทุกขั้นตอน

6. ปรับปรุงงานของสํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ใหมีหนาที่ตรวจสอบการรองทุกขรองเรียน
ในกรณีที่ราษฏรยังไมพึงพอใจ หรือกรณีประชาชนเดือดรอนเรงดวน

7. ยกฐานะฝายเรื่องราวรองทุกข ในกองตรวจฯ เปนกองเรื่องราวรองทุกข เนื่องจากมีภาระงานเพิ่มขึ้นอยาง
เห็นไดชัดและตอเนื่อง โดยแบงงานเปน 2 ฝายคือ ฝายเรื่องราวรองทุกข ฝายเรื่องราวรองเรียน และฝายวิเคราะห
และพัฒนาระบบขอมูล

8. ใหมีงานเรื่องราวรองทุกข ในฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัด ใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะ
อยางชัดเจน

ผูศึกษา/เจาหนาที่



ผูศึกษาวิจัย : ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เจาหนาที่ประสานงาน : อภิรดี พงษปรีชา



การปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย (2536)

วัตถุประสงค์
..........ข้อมูลจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ในปี 2525 มีจำนวน 572 เรื่อง ในปี 2534 เพิ่มเป็น 1,754 เรื่อง เรื่องราวร้องทุกข์ที่พบมากมี 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ (1) เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน 26 % (2) เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 19 % และ (3) เรื่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความประพฤติและการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 33 % 

              กระทรวงมหาดไทยพบว่า เรื่องราวร้องทุกข์บางเรื่อง เป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย แต่ประชาชนก็ร้องให้กระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ เช่นการขอเข้าทำกินในพื้นที่ป่าสงวน, บางเรื่องเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จะทำให้ประชาชนทุกคนพอใจได้เพราะทรัพยากรของรัฐมีจำกัด เช่นสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ, บางเรื่องเป็นปัญหาที่มีมานานและกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา เช่นข้าราชการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ก็ยังมีการร้องทุกข์ร้องเรียนในเรื่องทำนองนี้อยู่เสมอ กระทรวงมหาดไทยจึงเกิดข้อสงสัยว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนร้องทุกข์ นโยบายของรัฐและระเบียบกฏหมายบางเรื่องไม่เหมาะสมกับข้อเท็จจริง มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่ ประชาชนได้รับการชี้แจงให้เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของนโยบายและระเบียบกฏหมายของรัฐเพียงพอหรือไม่ ประกอบกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย ไม่เคยมีการติดตามประเมินผลมาก่อนเลยว่าการดำเนินการที่เป็นอยู่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงสาเหตุหรือไม่เพียงใด 

เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบข้อสงสัยดังกล่าว รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องนี้ จึงทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ของประชาชน และหาข้อเสนอแนะเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชน

2. ศึกษาสภาพและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของ ประชาชน เพื่อประเมินผลความพอใจของผู้ร้องทุกข์ และหาแนวทางปรับปรุงระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทยให้สามารถบำบัดทุกข์ของประชาชนอย่างได้ผลและรวดเร็ว

ผลการศึกษา
.........ในการศึกษานี้ใช้กรอบความคิดว่า เรื่องราวร้องทุกข์ (petition) แยกเป็นการร้องทุกข์ (request) ซึ่งหมายถึงการร้องขอบริการและการกล่าวโทษพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวม ไม่ระบุตัวบุคคล ต้องแก้ไขโดยแผนงาน/โครงการ และการร้องเรียน (complaint) ซึ่งหมายถึงการร้องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยระบุตัวบุคคลเป็นรายๆ ต้องแก้ไขโดยการสอบสวนและดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป

          ผลการศึกษาค้นพบปัจจัย และสาเหตุ ที่ทำให้เกิดเรื่องราวร้องทุกข์ และได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขหลายประการ ดังนี้

ด้านการร้องทุกข์ (request)
..........ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการร้องทุกข์กันมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินทำกิน และการขาดแคลนสาธารธณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีสาเหตุมาจากราษฏรและข้าราชการบางคนไม่มีความรู้เพียงพอในด้านที่ดินทำกิน บางครั้งก็ร่วมกันเลี่ยงกฏหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

             เรื่องการขาดแคลนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีสาเหตุจากอำเภอและสภาตำบลอ่อนประชาสัมพันธ์ ทำให้ราษฏรไม่รู้เรื่องที่ราชการกำลังพัฒนาพื้นที่นั้นอยู่ หรือสภาตำบลมักทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านแบบขาดความรู้ ทำให้เกิดความเสียหายง่าย จึงต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ 

ด้านการร้องเรียน (complaint) 
.........ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการกล่าวโทษข้าราชการมาก เป็นเรื่องการปฏิบัติงานนอกเหนืออำนาจหน้าที่ และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนสาเหตุมาจากราษฏรเข้าใจผิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบ้างที่ต้องการกลั่นแกล้งเจ้าพนักงาน 


ข้อเสนอแนะ
..........แนวทางแก้ไขปรับปรุง ที่ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอแนะให้ดำเนินการ คือ
        1. จัดทำสารบบการร้องทุกข์ที่ดินเป็นเอกเทศแยกจากสารบบอื่นๆ เพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 
        2. จัดทำเอกสารรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ดินให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใจและแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย 
            3. ปรับปรุงให้ราษฏรมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดมากขึ้น
           4. ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบทุกหมู่บ้าน
           5. ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2502 ในเรื่องบัตรสนเท่ห์ ให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อและที่อยู่จริง และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นเรื่องลับทุกขั้นตอน

          6. ปรับปรุงงานของสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการร้องทุกข์ร้องเรียนในกรณีที่ราษฏรยังไม่พึงพอใจ หรือกรณีประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วน
          7. ยกฐานะฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ ในกองตรวจฯ เป็นกองเรื่องราวร้องทุกข์ เนื่องจากมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง โดยแบ่งงานเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายเรื่องราวร้องเรียน และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล
         8. ให้มีงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนี้โดยเฉพาะอย่างชัดเจน

ผู้ศึกษา/เจ้าหน้าที่

ผู้ศึกษาวิจัย : ดร. พลศักดิ์ จิรไกรศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : อภิรดี พงษ์ปรีชา

