สรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นต่อ
นายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรี รัฐ มนตรีประจาส านักนายกรัฐ มนตรี และผู้ บริห ารระดับสู งของ
ประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน จาแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากตารางแสดงสถิติการ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า
ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาชน
แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม
ทั้ ง สิ้ น ๔๓,๔๐๑ ครั้ ง โดยผ่ า นช่ อ งทางสายด่ ว นของ
รัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมาคือช่องทางตู้ปณ. ๑๑๑๑
ไปรษณีย์/โทรสาร ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th)
ช่องทางจุ ดบริ การร่ ว ม ๑๑๑๑ โมบายแอปพลิ เคชัน PSC
1111 และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามลาดับ
รายละเอียดดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนเรื่องราวการร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ

๒. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามลาดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/เสนอความ
คิดเห็นมากที่สุด ได้แก่เรื่องด้านสังคมและสวัสดิการ 15,126 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องทุก ข์
12,618 เรื่ อง และที่เหลื ออีก 2,508 เรื่อง เป็นการเสนอความคิดเห็ น นอกนั้นจะเป็นเรื่องด้านการเมื อ ง
การปกครอง การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ เศรษฐกิจ กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ตามลาดับ
๓. ผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จากจานวนเรื่องทั้งหมด ๒๖,๔๒๑ เรื่อง ดาเนินการจนได้ข้อยุติ จานวน ๒๒,๙๙๐ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๑
และอยู่ระหว่างการดาเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จานวน ๓,๔๓๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๙
๔. ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นมากที่สุด ๑๐ ลาดับแรก ประชาชนร้องทุกข์/
เสนอความคิ ด เห็ น ในประเภทเรื่ อ งต่ า งๆ
มากที่สุดได้แก่ เหตุเดือดร้อนราคาญ รองลงมา
คือการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
โครงการของรั ฐ ในประเด็น ที่ห ลากหลาย แจ้ง
เบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด
แจ้ งเบาะแสการลั กลอบเปิ ดบ่ อ นและเล่ น การ
พ นั น แ ล ะ ห นี้ สิ น น อ ก ร ะ บ บ ต า ม ล า ดั บ
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประเภทของเรื่องร้องทุกข์เรียง 10 อันดับแรก
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๕. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดาเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามลาดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น
มากที่สุด พบว่า ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้อง
ทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๑๘ เรื่อง โดยเรียงตามลาดับจากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมาก
ที่สุด ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงแรงงาน ตามลาดับสาหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก
ที่สุด ได้แก่ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามลาดับ
๖. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลาดับแรก ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
๗. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/
เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลาดับแรก ได้แก่ สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารออมสิน องค์การขนส่ง
มวลชน กรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
๘. สถิติเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และจังหวัดเรียงตามเขตตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ๑๘ เขต (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๐) พบว่า ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่าง ๆ
ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๘,๕๕๔ เรื่อง โดยเรียงตามลาดับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดปทุมธานี ตามลาดับ
๙. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดที่ได้รับการ
ประสานงานมากที่สุด ๕ ลาดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ๕ ลาดับแรก
ลาดับ
1.

อปท./จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

2.

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็นเรื่อง
เหตุเดือดร้อนราคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้
- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันไฟ สิ่งปฏิกูล สถาน
ประกอบการ การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ร้านอาหาร สัตว์เลี้ยง รถบรรทุกดิน และการเผาขยะ
- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ การติดตัง้ ป้ายโฆษณา และการจาหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและ
ถนน
- ขอให้แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังถนน และซ่อมแซม/ขุดลอก/ปิดฝาท่อระบายน้า
ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนบาทวิถี ไฟฟ้า
ส่องสว่างริมทาง ทางม้าลาย และสะพานลอยคนข้าม
หาบเร่แผงลอย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้จดั ระเบียบแผงลอยที่จาหน่าย
สินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน
เหตุเดือดร้อนราคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้
- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง น้าเน่าเสีย สถานประกอบการ
บ้านเรือนการก่อสร้างอาคาร ร้านอาหาร กลุ่มวัยรุ่นมัว่ สุม และรถบรรทุก
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ลาดับ

อปท./จังหวัด

3.

จังหวัดนนทบุรี

4.

จังหวัดชลบุรี

5.

จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นเรื่อง
- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ การติดตัง้ ป้ายโฆษณา และการวางจาหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถี
และถนน
บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิดบ่อนและเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล พนัน
ทายผลการแข่งขันฟุตบอล และโต๊ะสนุ๊กเกอร์
ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน สะพานลอย
คนข้ามสะพานกลับรถ และสัญญาณไฟจราจร
เหตุเดือดร้อนราคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้
- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ควันไฟ สถานประกอบการ
บ้านเรือนร้านอาหาร สถานบันเทิง ก่อสร้างอาคาร กลุ่มวัยรุ่นมัวสุม รถบรรทุกดิน และสุนัขจรจัด
- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ และการวางจาหน่ายสินค้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถแี ละถนน
- ขอให้กาจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่าย และเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า และยาไอซ์
ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนบาทวิถี
สะพานลอยคนข้ามทางม้าลาย ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร
เหตุเดือดร้อนราคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้
- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง น้าเน่าเสีย สถานประกอบการ
สถานบันเทิง ร้านอาหาร ก่อสร้างอาคาร กลุ่มวัยรุ่นมัวสุม และการเลี้ยงสัตว์
- ขอให้แก้ไขปัญหาการเจาะ/วางท่อส่งน้า และท่อระบายน้า
- ขอให้แก้ไขปัญหาการจอดรถ และติดตั้งป้ายโฆษณา/ก่อสร้างรั้วรุกล้ากีดขวางการสัญจรบนบาทวิถีและถนน
ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า และยาไอซ์
หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
เหตุเดือดร้อนราคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากมลภาวะทางเสียง กลิ่นเหม็น ควันไฟ ฝุ่นละออง สถานประกอบการ สถานบันเทิง บ้านเรือน ร้านอาหาร
รถบรรทุกดิน
กลุ่มวัยรุ่นมัว่ สุม สัตว์เลี้ยง และการเผาหญ้า/ขยะ
ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ และ
ใบกระท่อม
หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
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