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บทคัดย่อ
ปัญหาความทุกข์ย ากเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญ หาที่ส าคัญของประเทศ ส่ งผล
กระทบต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คมและความมั่ น คงของชาติ แม้ รั ฐ บาลทุ ก ยุ ค สมั ย จะให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด แต่ก็ขาดนโยบายที่ชัดเจน
ขาดการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับรัฐ บาลที่ผ่ านมามักประสบปัญหาความขั ดแย้งทาง
การเมือง และขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตกค้างสะสมและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว ได้ มี ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กาหนดให้ทกกัังหวัดััดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นเพื่อทาหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ และให้บริการเบ็ดเสร็ั โดยรัฐบาลปััักบันได้ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานของศูนย์ ดารงธรรมอย่างยิ่ง บทความนี้มีวัตถกประสงค์เพื่อเสนอผลการศึก ษาวิ เคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดารงธรรม
ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ศูนย์ดารงธรรมยังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ และ
มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ ศูนย์ดารงธรรมเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้ัริง
คาสาคัญ: ปัญหาระบบงานศูนย์ดารงธรรม, ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน, ศูนย์ดารงธรรม
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บทนา
การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิัและสัง คมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2504 – 2509) ันถึงปัััก บันซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ได้นาพาให้ประเทศมีความเัริญเติบโตทางเศรษฐกิั มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูง ขึ้นตามลาดับทั้งทางเศรษฐกิัและสังคม
แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหาที่เป็นผลพวงัากการพัฒนาหลายประการ อาทิ ปัญหา
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัญหาความเหลื่อมล้าอันเนื่องมาัากปัญหาการกระัายรายได้
(รวยกระัก ก ันกระัาย) เกิดความแตกต่ างของรายได้ร ะหว่างกลก่ มรวยที่สก ดกั บกลก่ มคนันที่สก ด
แตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี พ.ศ.25561 การเข้าถึงทรัพยากร กระบวนการยกติธรรม ข้อมูลข่าวสาร
และบริการของรัฐ ยังมีความเหลื่อมล้าอยู่มาก สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนระดับรากหญ้า เกิดปัญหาความเดือดร้อนัากความทกกข์ยากในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความ
ยากัน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทากิน ว่างงาน มีหนี้สิน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดการสงเคราะห์
ดูแล ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ การเข้าไม่ถึงบริการ
ของรัฐ ได้รับผลกระทบัากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน เป็นต้น ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนย่ อมเป็นเงื่อนไขต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับพระราชดารัสของพระบาทสมเด็ั
พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดก ลยเดชบรมนาถบพิ ตร ในหลวงรั ชกาลที่ 9 ที่ ท รงมี พ ระราชด ารั ส ถึ ง
ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติว่า “...ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินกับประชาชน
และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อานวยประโยชน์สุขความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประชาชนให้
สามารถอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ปึ ก แผ่ น ของชาติ ไ ด้ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของประเทศจึ ง มิ ไ ด้ อ ยู่ ที่
การปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจาเป็นที่ประชาชนจะต้องมี
ความผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญ...”2 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พ้น
ัากความทกกข์ยาก เพื่อความมั่นคงของมนกษย์และความสงบสกขของสังคมย่อมส่งผลโดยตรงต่อความ
มั่นคงของชาติ
แม้ รั ฐ บาลทก ก ยก ค สมั ย ัะให้ ค วามส าคั ญ ในการดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนตลอดมา แต่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านมา กลับส่งผลให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตกค้างสะสมและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตระหนักในความสาคัญ
ของปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ได้ มี ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กาหนดให้ทกกัังหวัดััดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นเพื่อทาหน้าที่
ในการรั บเรื่องร้ องเรี ยนร้องทกกข์ และให้บริการเบ็ดเสร็ั รัฐบาลปััักบันภายใต้การน าของ พลเอก
ประยกทธ์ ัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอย่างยิ่ง
ศูน ย์ ดารงธรรมัึ ง มีส ถานะเป็ น องค์กรหลั ก ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในระดับพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง ๓ ปีทตี่ ้งั ศูนย์ดารงธรรม ประชาชนมีความคาดหวังสูง
๑

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิัและสังคมแห่งชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิัและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”. (เอกสารแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิัและสังคม
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี). หน้า ๑๑.
๒
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 ณ ลาน
พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดกสิต กรกงเทพมหานคร เข้าถึงได้ัาก http : //www.welovethaiking.com
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ต่อการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมโดยมีผู้ใช้บริการศูนย์ดารงธรรมทั้งการรับบริการเบ็ดเสร็ั และ
ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเป็นัานวนเกือบ ๓ ล้านเรื่อง โดยเป็นงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทกกข์๑๔๕,๗๗๘ เรื่ อง3 แต่อย่างไรก็ตามศูนย์ดารงธรรมยังไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไข
ปั ญหาความเดือ ดร้ อนของประชาชนได้อย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเฉพาะผลส าเร็ัในเชิงคก ณภาพ
บทความนี้ ัึ ง ขอ เสนอผลการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขระบบการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดารงธรรม

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทกกกระทรวง เว้น
แต่การััดการเรื่ องราวร้องทกกข์ที่ต้องดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมาย โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ ระดับชาติ ทาหน้าที่วินิัฉัยเรื่องร้องทกกข์ที่ไม่อยู่ใน
อานาัหน้าที่ของส่วนราชการใด และคณะกรรมการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ประัากระทรวงหรือ
ส่วนราชการที่มีสถานะเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่ งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทาหน้าที่ วินิัฉัยเรื่อง
ร้องทกกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงตามระเบียบดังกล่าว

แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
1. แนวคิด การจั ด ตั้งศูน ย์ดารงธรรมในอดีต กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหน้าที่
ในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข”แก่ประชาชนมีภารกิัในความรับผิดชอบมากมาย การปฏิบัติหน้าที่
หรือการให้บริการแก่ประชาชนอาัไม่ทั่วถึงหรือไม่สมบูรณ์ ย่อมมีประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงบริการ
หรือประชาชนอาัประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการสื่อสารถึงหน่วยงานราชการ ประกอบกับ
เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ของประชาชน นับเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรั ฐทราบถึงการ
บริหารราชการแผ่นดินว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
ัึงพยายามปรับปรกงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทกกข์มาอย่างต่อเนื่อง ันได้มีการััดตั้ง
ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทยขึ้ น ใน ปี พ.ศ. 2536 และปรับปรกงเปลี่ยนแปลงมาเป็นศูนย์
ดารงธรรมในปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2545 ซึ่งััดตั้งขึ้นทกกัังหวัด แต่ในเวลาต่อมาบทบาทของ
ศูนย์ดารงธรรมก็ลดลงตามลาดับ ันไม่เป็นที่คาดหวังของประชาชนและสังคม
2. แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมในยุคปัจจุบัน การััดตั้งศูนย์ดารงธรรมในยกค
ปััักบันตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
มีเป้าหมายสาคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับัังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในัังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคกณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใั โดยกาหนดให้ัังหวัดััดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นใน
ัังหวัดเพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม และดาเนินงาน
แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาัั ง หวั ด ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลที่ ไ ด้ ม อบหมาย โดย ให้
๓
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กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กากับดูแลและอานวยการให้การบริหารงานของศูนย์ดารงธรรมและการ
บริหารงานของัังหวัดดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสกดต่อประชาชน
กระทรวงมหาดไทยได้ััดตั้งศูนย์ ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทยขึ้น ทาหน้าที่เป็น ศูนย์
ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทกกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร คาปรึกษา และกากับติดตามการ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตกลาคม 2557 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ทกกกระทรวงสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัด ทั้งราชการส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ัังหวัด และรัฐวิสาหกิัในสังกัด ให้การสนับสนกนในการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
ัั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอ และมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 25 ตก ล าคม 2559 เห็ น ชอบ ให้
กระทรวงมหาดไทยดาเนินการเพื่อให้มีการััดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอขึ้นทกกอาเภอ
ศูนย์ดารงธรรมในยกคปััักบัน ัึงเป็นเสมือนตัวแทนของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลเพื่อคลายทกกข์ให้กับประชาชน กระัายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทาหน้าที่
เป็นที่พึ่งสาหรับประชาชนที่ได้รับความทกกข์ยากเดือดร้อนเข้ามารับบริการ และเป็นที่รับเรื่อง รับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใัในการใช้บริการ

วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ดารงธรรม
ัากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์ดารงธรรมพบว่า แม้ว่าัะมีปััััยสนับสนกน
ทั้งปััััยภายในและปััััยภายนอก โดยเฉพาะปััััยภายในที่เป็นักดแข็งสาคัญคือ เป็นการััดตั้งโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมีหน้าที่สาคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความ
ความเดือดของประชาชนในพื้นที่ และปััััยภายนอกที่เป็นโอกาสที่ดีคือนโยบายของรัฐบาลปััักบัน
ให้ ความสาคัญกับ ศูน ย์ ดารงธรรมมากก็ตาม แต่ก็ยังมีปััััยภายในที่เป็นักดอ่อนส าคัญ เช่น ไม่มี
โครงสร้ างภายในองค์กรและไม่มีกฎหมายหรื อระเบียบกาหนดขอบเขตอานาัหน้าที่ หลั กเกณฑ์
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ชัดเัน และปััััยภายนอกที่เป็น ข้อัากัดอยู่หลายประการ เช่น
ไม่มีหลักประกันความมั่นคงยั่งยืนของศูนย์ดารงธรรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ัากผลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม
ของศู น ย์ ด ารงธรรมัั งหวั ดทั่ วประเทศเป็ นรายปี ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ พบว่ า4
ปี ๒๕๕๗ (18 กรกฎาคม – กั น ยายน 2557) ั านวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทก ก ข์ ๒๖,๐๓๒ เรื่ อง
ดาเนิ นการแล้ วเสร็ัภายในปี เดียวกัน ๘,๓๘๗ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒ ปี ๒๕๕๘ ัานวนเรื่อง
ร้องเรียนร้องทกกข์ ๖๓,๘๐๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน ๒๔,๙๖๔ เรื่องคิดเป็นร้อยละ
๓๙.๑๒ ปี ๒๕๕๙ ัานวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ๖๕,๒๓๗ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน
๔๖,๓๑๕ เรื่ อง คิ ดเป็ นร้ อยละ ๗๐.๙๙ ปี ๒๕๖๐ ัานวนเรื่อ งร้ อ งเรีย นร้ องทกก ข์ ๑๘,๕๐๘ เรื่ อง
ดาเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน ๓,๕๗๒ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของ
เรื่องแล้วเสร็ัของแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรียงตามลาดับคือ ปี ๒๕๕๗, ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ และลดลงมาก
ในปี ๒๕๖๐ ทั้งที่ัานวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ปี ๒๕๖๐ ลดลงอย่างมาก แสดงว่าในช่วงสามปีแรก
ประสิทธิภาพสูงขึ้นทกกปี สูงที่สกดในปี ๒๕๕๙ และลดลงมากในปี ๒๕๖๐
4
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ผลการวิเคราะห์ปัญหา
1. ปัญหาด้านนโยบาย
1.๑ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพของศูนย์ดารงธรรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ันถึงปััักบันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมาตลอด
๑.2 ขาดการขับ เคลื่ อนในเชิงยก ทธศาสตร์ ไม่มี การกาหนดวิสั ย ทัศน์ ยกท ธศาสตร์
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานศูนย์ดารงธรรมทกกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ความซ้าซ้อนของหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ทาให้ประชาชนเกิดความ
สับสน และเป็นการทางานที่ซ้าซ้อนของหน่วยงานของรัฐ
๒. ปัญหาด้านโครงสร้างอานาจหน้าที่
๒.1 ไม่มีการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในองค์กร ทาให้ขาดความชัดเัน
ในการััดอัตรากาลังและการมอบหมายภารกิัหน้าที่ให้ปฏิบัติ
2.๒ ขอบเขตอานาัหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมไม่มีการกาหนดให้ชัดเัน ตามประกาศ
ให้มีการััดตั้งศูนย์ดารงธรรมของคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มีเัตนารมณ์ให้เป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็ัในพื้นที่
ัังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่ไม่มกี ารกาหนดขอบเขตภารกิัที่ชัดเัน
๒.3 ในทางปฏิบัติสถานภาพศูนย์ดารงธรรมัังหวั ดและอาเภอเป็นเพียงกลก่มงานใน
หน่ ว ยงานระดั บ ัั ง หวั ด และอ าเภอ ท าให้ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง ขาดศั ก ยภาพและการยอมรั บ ในการ
บูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์กับส่วนราชการ/หน่วยงานระดับัังหวัดและอาเภอ
๒.4 ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ดารงธรรมระดับัังหวัดกับระดับอาเภอ
เนื่องัากหน่วยงานปฏิบัติอยู่ต่างสังกัดส่งผลให้ระบบการติดตามงานและการรายงานไม่มีประสิทธิภาพ
๒.๕ อานาัในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์บางเรื่องอยู่ที่ส่ว นกลาง ไม่ได้
มอบอานาัให้ผู้ว่าราชการัังหวัด
๓. ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย
๓.๑ ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ ของศูนย์ดารงธรรมัังหวัด/
อาเภอ ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และการช่วยเหลือเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน
๓.๒ ไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งทางอาญาของ
เั้าหน้าที่ประัาศูนย์ดารงธรรมัังหวัด
4. ปัญหาด้านผลสาเร็จของงาน
๔.๑ เชิ ง ปริ ม าณ ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบว่ า 5 มี ั านวนเรื่ อ ง
ร้องเรียนร้องทกกข์รวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๕๘๓ เรื่อง สามารถดาเนินการแล้วเสร็ัหรือยกติภายในปีที่ร้องเรียน
ัานวน ๘๓,๒๓๘ เรื่อง หรือร้อยละ ๔๗.๙๕ แสดงให้เห็นว่าการใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรี ยนร้ องทกกข์ต่อเรื่องสูงมาก ทาให้ในแต่ละปีมีเรื่องค้างสะสมเฉลี่ยเกินร้อยละ ๕๐ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสาเร็ ัของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์
ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบว่ า แนวโน้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพลดลงมาก ทั้ ง ๆ ที่ ต ลอด
๕
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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีัานวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ลดลงมาก แต่กลับดาเนินการได้เสร็ัเพียง
๓,๕๗๒ เรื่อง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดาเนินการได้เสร็ัถึง ๔๖,๓๑๕ เรื่อง ส่วนการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวโน้มประสิทธิภาพลดลงมาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถแก้ไขปัญหา
เสร็ั ๓,๓๔๒ เรื่อง แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถแก้ไขปัญหาได้เสร็ัเพียง ๗๑๖ เรื่อง
๔.๒ เชิงคุณภาพ พบว่า คกณภาพของผลการดาเนินงานเป็นปัญหาสาคัญ เพราะเรื่อง
ร้องเรียนร้องทกกข์มีหลายประเภท หากเป็นเรื่องความเดือดร้อนทั่วไปหรือเป็นการแั้ งเบาะแสการ
กระทาผิด สามารถดาเนินการเสร็ัหรือเป็นที่ยกติได้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก แต่หากเป็น ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมักใช้เวลานาน บางเรื่องตกค้างสะสมเป็นปี รวมทั้งแม้
ัะเป็นเรื่องที่ยกติ ก็ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาที่ร้องเรียนัะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็ั แต่อาัเป็นการ
ยกติในเชิงเทคนิค คือ เพียงส่งต่อไปให้หน่วยงานที่มีอานาัหน้าที่ แล้วเท่านั้น โดยเฉพาะปัญหาเชิง
นโยบาย เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาไม่มีที่ดินทากิน ปัญหาบกกรกกที่ดินของรัฐ ปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาเหล่ านี้ ร ะบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรมในปััักบันยังไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ ทาให้แนวโน้มความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศูนย์ดารงธรรมอาัลดลงตามลาดับ
๕. ปัญหาด้านบุคลากร
๕.1 ขาดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในปััักบันบกคลากรศูนย์
ดารงธรรมัังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรักใหม่ 1 – ๒ ปี และเป็นลูกั้างที่ศูนย์ดารงธรรม
ัังหวัด/อาเภอเพิ่งรับเข้ามาทางานมีข้อัากัดในความรอบรู้งานและโครงสร้างอานาัหน้าที่ของส่วน
ราชการ ไม่มีทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความทกกข์ยากของประชาชน
๕.๒ อัตรากาลังบกคลากรไม่สอดคล้องกับภารกิัและปริมาณงาน พบว่า ศูนย์ดารง
ธรรมัังหวัดมีัานวนบกคลากรที่เป็นข้าราชการเพียง ๕ – ๖ คน และลูกั้าง ๔ คน และศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอซึ่งมีปลัดอาเภอปฏิบัติงาน 1 คน และพนักงานราชการหรือลูกั้างอีกเพียง 1 คนเท่านั้น
๕.๓ ข้าราชการศูนย์ดารงธรรมัังหวัดขาดขวัญกาลังใั เนื่องัากมีปริมาณงานมาก
ในแต่ละวันต้องพบเัอกับประชาชนที่มีแต่ปัญหาความทกกข์ยากเดือดร้อนเข้ามายื่นเรื่องและถูกเร่งรัด
ติดตามงานทั้ง ัากผู้ร้องและัากหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาอยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิดความเครียดในการ
ทางานสูง ประกอบกับขาดหลักประกันความก้าวหน้าในเส้นทางสายนิติกร
๕.๔ ขาดการพัฒนาบกคลากร พบว่าไม่มีการััดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานศูนย์ดารงธรรมแก่บกคลากรในรอบปี มีเพียงประชกมสัมมนาเั้าหน้าที่ทั่วประเทศปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
๖.๑ สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม พบว่า บางัังหวัด/อาเภอััดหาสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม
มีความคับแคบ และไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเั้าหน้าที่และการให้บริการ
๖.๒ ไม่มีการออกแบบวางระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทและััดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
๖.๓ แนวคิดการทางานเป็นเชิงรับ ไม่มีข้อมูลเป้าหมายและแผนงานรองรับ เป็นการ
ทางานในลักษณะรอให้ประชาชนเดือดร้อนันทนไม่ได้แล้วมาร้องเรียนร้องทกกข์
๖.๔ ขาดระบบการกากับติดตามและประเมินผลที่ดี ผู้บังคับบัญชามักขาดการกากับ
และติดตามตรวัสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมอย่างสม่าเสมอ
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๗. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗.๑ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินงานกับ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ทาให้ระบบการประมวลผลข้อมูลไม่ครอบคลกมทั้งระบบ
๗.๒ โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทกกข์ของศูนย์ดารงธรรมยังไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประมวลผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ัาแนก
ตามประเภทปัญหาได้ ัาแนกได้เพียงตามลักษณะของงานที่ให้บริการ ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้ร้องทกกข์ยังไม่
สามารถติดตามความก้าวหน้าสถานะของเรื่องที่ร้องทกกข์ทางอินเทอร์เน็ตหรือัากเว็บไซต์ได้โดยตรง
๘. ปัญหาด้านงบประมาณ
๘.1 งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ไม่เพียงพอในการดาเนินงาน เช่น ไม่มี
งบั้างพนักงานขับรถประัาศูนย์ดารงธรรมัังหวัดทั้งที่ได้รับการััดสรรรถตู้ครบทกกัังหวัด รวมทั้ง
การััดสรรงบประมาณให้ศูนย์ดารงธรรมัังหวัดเท่ากันทกกัังหวัดทั้งที่ปริมาณงานแตกต่างกันมาก
๘.๒ ไม่มีงบประมาณรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความทกกข์ยาก
เดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ ที่ไม่สามารถส่งต่อหรือขอรับความช่วยเหลือัากหน่วยงานใดได้
๙. ปัญหาด้านการบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ในทางปฏิบั ติ ยั งขาดความร่ว มมือและสนับสนกนเชิงคก ณภาพัากส่ ว นราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการดาเนินการตามอานาัหน้าที่ การตรวัสอบข้อเท็ััริง การสนับสนกนบกคลากร
และการร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมัากภาคเอกชนและประชาชน
๑๐. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์
๑๐.๑ ขาดการการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใัเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ดารงธรรมแก่ประชาชน ทาให้เกิดปัญหาประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับ
ศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐.๒ ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ ทาให้ขาดพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑.1 ควรออกกฎหมายจัดตั้งสานักงานศูนย์ดารงธรรม เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความทกกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน สามารถ
ท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ที่ พึ่ ง ประชาชนได้ อ ย่ า งแท้ ั ริ ง ไม่ แ ปรผั น ไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือการเมือง โดยกาหนดโครงสร้างอานาัหน้าที่ รูปแบบการบริหารงาน
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน และแนวทางปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เัน มี ร ะเบี ย บกฎหมายรองรั บ
และััดตั้งส่วนราชการขับเคลื่อนงานศูนย์ดารงธรรมทั้งระดับชาติ ระดับัังหวัด และระดับอาเภอ ดังนี้
๑) ระดับชาติ ให้มีคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรม ทาหน้าที่กาหนดยกทธศาสตร์
นโยบาย มาตรการ แนวทาง และอานวยการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ
และจั ด ตั้ ง ส านั ก งานศู น ย์ ด ารงธรรมเป็ น ส่ ว นราชการระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท่ า อยู่ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย มีห น้ าที่ ดาเนิ น กิั การให้ เป็น ไปตามมติ คณะกรรมการศูน ย์ดารงธรรม และ
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ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการอื่น ๆ โดยควรตัดโอนข้าราชการ/เั้าหน้าที่ มาัากศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย สานักตรวัราชการและรับเรื่องราวร้องทกกข์เป็นหลัก
๒) ระดับัังหวัด ให้มีคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมัังหวัด ทาหน้าที่อานวยการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในัังหวัดตามยกทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ที่คณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมระดับชาติกาหนด และจัดตั้งสานักงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเป็น
ส่วนราชการภูมิภาคระดับจังหวัด อยู่ในสังกัดสานักงานศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ และกิัการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมัังหวัด โดยตัดโอนบกคลากร/เั้าหน้าที่มาัากกลก่มงาน
ศูนย์ดารงธรรมัังหวัด สานักงานัังหวัด เป็นหลัก
๓) ระดับอาเภอ ให้มีคณะกรรมการศูนย์ ดารงธรรมอาเภอ และให้มีการััดตั้ง
สานักงานศูนย์ดารงธรรมอาเภอเป็นส่วนราชการภายในของสานักงานศูนย์ดารงธรรมัังหวัด
๔) ระดับท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และัั ดตั้งส านักงานศูน ย์ ดารงธรรมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นหน่ว ยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ อาัมีศูนย์ดารงธรรมระดับกระทรวง/ส่วนราชการเพื่อประสานการปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาัหน้าที่ในความรับผิดชอบตามแต่กระทรวง/ส่วนราชการัะพิัารณา
๑.๒ ควรปรั บ ปรก งระบบงานรับเรื่ องร้อ งเรีย นร้องทกกข์แ ละการแก้ไ ขปัญหาความ
เดือดร้ อนของประชาชนให้ มีค วามชั ดเัน ไม่ เกิด ความซ้าซ้ อนในการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยออกระเบียบหรือปรับปรกงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ควรมอบอานาัของราชการส่วนกลางที่มีหน่ วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการ
ัั งหวัด ปฏิบั ติร าชการแทน เพื่อประโยชน์ใ นการตั ดสิ นใัแก้ ไขปั ญหาให้ ยกติในระดับพื้น ที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๒.๑ ด้านโครงสร้างอานาจหน้าที่
๑) ควรกาหนดขอบเขตอานาัหน้าที่และภารกิัของศูนย์ดารงธรรมทกกระดับให้
ชัดเัน
2) ควรปรับปรกงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์ดารงธรรมแต่ละระดับให้
สอดคล้องกับภารกิัหน้าที่ที่รับผิดชอบ และกาหนดกรอบอัตรากาลังปฏิบัติงานให้เหมาะสม
๒.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย
ควรออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น
1) เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ที่อยู่ในอานาัหน้าที่ซง่ึ ต้องรับไว้พิัารณา
2) เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ที่ศูนย์ดารงธรรมไม่สามารถรับไว้ได้
3) ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาที่ศูนย์ดารงธรรมสามารถไกล่เกลี่ยได้
4) ความคก้มครองการปฏิบัติห น้าที่ของเั้าหน้าที่กรณีที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา
โดยไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาัากไม่สามารถดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนร้องทกกข์ได้
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๒.๓ ด้านบุคลากร
1) ควรััดอัตรากาลังบกคลากรให้เพียงพอกับภารกิัและปริมาณงาน
2) ควรััดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาบกคลากรในรอบปี
3) ควรมีมาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใัแก่บกคลากรผู้ปฏิบัติงาน
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ
1) ควรออกแบบและััดระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรี ยนร้องทกกข์ให้มี
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเันเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์แยกประเภทของปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องเรียนร้องทกกข์ และการบริหารััดการแต่ละประเภทปัญหา
๒) ควรัั ดระบบงานเชิงรกกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประเภทปั ญหาพื้น ฐาน โดยการเปิดลงทะเบียนปัญ หา และการเปิดเวทีสั ญัรรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นระยะ
๓) ปรับปรกงระบบกากับติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
4) ััดทาคู่มือการปฏิบัติงาน สาหรับการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทปัญหา
๒.๕ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
1) ควรปรับปรกงฐานข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประเภทต่างๆ
และผลการด าเนิ น งานให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เพื่ อ เป็ น Big Data ที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
ประเมินผล และส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
2) ควรปรับปรกงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ดารงธรรมทกกระดับ
3) ควรพั ฒ นาโปรแกรมให้ ป ระชาชนที่ ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทก ก ข์ ส ามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าสถานะของเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ัากเว็บไซต์ศูนย์ดารงธรรมที่ตนร้องเรียนได้ และ
สามารถประมวลผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และผลการดาเนินงานสอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
๒.๖ ด้านงบประมาณ
ควรััดงบประมาณสนับสนกนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับภารกิัและปริมาณงานของศูนย์ดารงธรรม
๒.๗ ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
๑) ทกกกระทรวง/กรมควรสั่งการส่วนราชการในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการสนับสนกนภารกิัของศูนย์ดารงธรรมอย่างัริงััง
๒) ควรเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยนามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในบางเรื่องที่ัาเป็นต้องอาศัยการสนับสนกนัากทกกภาคส่วน

สรุป
ศูนย์ดารงธรรมเป็นองค์กรที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรั ฐบาลภายใต้
การนาของ พลเอก ประยกทธ์ ัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่างชัดเันให้ััดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่และให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็ั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็น
ภารกิัที่สาคัญของศูนย์ดารงธรรม เพราะเป็นพื้นฐานของความสงบเรียบร้อยของสังคม อันเป็นปััััย
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงของชาติ ัากผลการศึกษาวิเคราะห์โดยตรวัสอบสภาพแวดล้อมทั้ง
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ภายในและภายนอก พบว่า ศูนย์ดารงธรรมในยกคปััักบัน มีศักยภาพสูงในการทาหน้าที่ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและของรัฐบาล และัากผลการวิเคราะห์เชิงระบบพบว่า ยังมีปัญหา
อกปสรรคหลายประการที่เป็นักดอ่อนและข้อัากัด หากกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหน่วยงาน
กากับดูแลศูนย์ดารงธรรมทั่วประเทศและรัฐบาลได้พิัารณาดาเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกกฎหมาย
ััดตั้งศูนย์ดารงธรรมัะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่ งยืนให้ศูนย์ดารงธรรมเป็นองค์กรหลักใน
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อ “บาบัดทกกข์ บารกงสกข”
และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้ัริง
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