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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว และเพื่อวิเคราะห์หา
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลจานวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่าควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ควรเพิ่มอานาจ
หน้าที่ให้ศูนย์ดารงธรรมในการคัดกรองผู้มาร้องเรียนให้สามารถตรวจสอบผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนว่า
มีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการท างาน 3) ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความช านาญด้านกฎหมายหรือความ
ชานาญด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้มากขึ้น 4) ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียนด้วยระบบเสี ยงที่
อานวยความาะดวกให้กับประชาชนที่พิการทางสายตาและพิการแขนขาขาดให้สามารถร้องเรียนได้ดว้ ย
ตนเอง 5) ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือลดขั้นตอนการดาเนินงานไม่ ให้เกิดการทางานความซ้าซ้อนและเพื่อ
ความรวดเร็วในการดาเนินงาน 6) ควรมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว
คาสาคัญ: การร้องเรียนร้องทุกข์, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ศูนย์ดารงธรรม

Ref. code: 25626103010192GKV

(2)

Independent Study Title

Author
Degree
Major Field/Faculty/University

Independent Study Advisor
Academic Years

THE STUDY OF PROBLEMS AND OBSTACLES IN
OPERATION OF RECEIVING COMPLAINTS,
MEDIATION AND PROVIDING CONSULTATION ON
DAMRONGDHAMA CENTER OF SA KAEO PROVINCE
Acting Sub Lt. Nanthasathaphon Playthuean
Master of Political Science
(Public Administration and Public Affairs)
Executive Program in Public Administration and
Public Affairs
Political Science
Thammasat University
Assistant Professor Wasan Luangprapat, Ph.D.
2019

ABSTRACT
The purpose of this research are to study and analyze problems and obstacles
in operation of receiving complaints, mediation and providing consultation on Damrongdhama center of Sa Kaeo province. The research methodology is that a qualitative
methods by choosing sample of 10 interviewees. The results of the research found that
there should be solutions to the problems and obstacles as follows: 1) The authority in
the Damrongdhama center should be increased to scrutinize the complainant in order to
examine whether the complainant and the respondent are real. In order to work quickly
2) Budget should be enough and appropriate to support work 3) Should increase
personnel with legal expertise or mediation expertise. 4) Complaints should be increased
with a sound system that facilitates people with visual and limb defects to make their
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own complaints. 5) Should be adjustments or modifications of operations to avoid
duplication of work and speed up operations. 6) Should be supply an efficient information
system for collecting data that related agencies can use conveniently and quickly.
Keywords: Complaint, Mediation, Damrongdhama center
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมซึ่งในสังคมหนึ่งๆ จะประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย ต่างความคิด
ต่างถิ่นกาเนิด ต่างศาสนามาอยู่ร่วมกัน และในการอยู่รวมกันของคนหมู่มากนี้อาจทาให้มีความขัดแย้ง
การกระทบกระทั่งกันตามวิถีชีวิตมนุษย์ในแต่ละสภาพของสังคม แต่เพื่อความอยู่รอดได้ในสังคมที่มีการ
แข่งขันในยุคปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา จึงต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของตนเอง ดังนั้นจึงอาจพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน แต่ค าว่าสังคมนั้น
จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มกันเป็นสังคมหรือชุมชนนั้นก็เพื่อให้บุคคลในสังคมนั้นมีความอยู่รอดปลอดภัย
พ้นจากภยันตรายทั้งปวงซึ่งหากสังคมใดมีความรักความสามัคคีกันก็ทาให้สังคมนั้นน่าอยู่และสงบสุขเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็ง แต่การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้นโดยหลักธรรมชาติแล้วสังคมหนึ่งๆ จะประกอบด้วย
คนต่างเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันจึงท าให้ยากยิ่ง นักที่จะไม่ให้มีเรื่องพิพาทเกิดขึ้นในชุมชน ยิ่ง มีการเพิ่ม
ประชากรมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งทาให้มีการแย่งชิงกันในความเป็นอยู่และแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทรัพย์สินเงิน
ทองเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและคนภายในครอบครัวของตนเองซึ่ง เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของ
สั ง คมหรื อ เป็ น พื ้ นฐานของสั ง คมนั ้ นๆ ด้ ว ยเหตุ น ี ้ เ องจึ ง ท าให้ ก ารอยู ่ ร่ ว มกั นของมนุษ ย์ ต ้ อ งมี การ
กระทบกระทั่งกัน ซึ่งหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในชุมชนหรือสังคมแล้วย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกที่พิพาทนั้นโดยตรงหรือบางข้อพิ พาทที่รุนแรงอาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบ
สุขเรียบร้อยในสังคมส่วนรวมด้วยไม่ใช่เพียงแต่จะส่งผลกระทบเฉพาะคู่กรณีที่พิพาทกันเท่านั้น จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสังคมนั้น จาต้องหาวิธีการแก้ไขหรือยุติข้อพิพาทหรือ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นให้ยุติลงโดยเร็วเพื่อให้ความสามัคคีในสังคมนั้นกลับคืนเช่นเดิมโดยเร็วซึ่ง ขึ้นอยู่
กับความสามารถของหัวหน้าในชุมชนนั้น ว่าจะมีความเป็นกลางหรือมีความเด็ดขาดอย่างไรในการยุติข้อ
พิพาทนั้นๆ ซึ่งการยุติข้อพิพาทหรือการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นรูปแบบหรือวิธีการที่สามารถจะ
ทาให้ข้อพิพาทนั้นยุติลงได้โดยรวดเร็ว1
1

กิตติภณ สืบมา, “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีตามสัญญา ประนีประนอมยอม
ความโดยพนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ,” (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต , กลุ่ ม วิ ช ากฎหมายมหาชน.
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี, 2554), 14.
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ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา
ต่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งทาให้มนุษย์ทุกคนต้องก้าวให้ทันยุคที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เพื่อความอยู่
รอดได้ในสังคม ดังนั้นการเกิดความขัดแย้งในปัจจุบันจึงเพิ่มจานวนและมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่ตามมา
คือการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้ทราบว่า
จะต้องพร้อมรับมือและบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟัง ความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนาไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอา
เปรียบเป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญ หาหรือไม่ไ ด้รับความเป็นธรรมจึง มีการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น2
กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง ศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อรับฟัง ความคิด เห็ น ของ
ประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า
“ศูนย์ดารงธรรม”ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 ซึ่งบทบาทการทางานเป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิง
รับที่จะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบ
นโยบายและแนวคิ ด ในการจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรม โดยศู น ย์ ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
(Damrongdhama Center of Ministry of Interior) มีบทบาทในการอานวยความยุติธรรม การบาบัด
ทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชนอย่างจริงจังและเกิดเป็นผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมเป็น
ช่องทางหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทยจึงได้จั ด
วางโครงการศูนย์ดารงธรรม รวม 2 ระดับ ประกอบด้วยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคโดยมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนทุกเรื่องทุกปัญหา ซึ่ง มีทั้ง ส่วนกลางอยู่ที่ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนภูมิภาคอยูท่ ี่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด3

2

ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย, “คู่มือการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2562, http://www.udonthani.go.th/InfoCenter/download/m9(4)/2.pdf.
3 ธมกร ศรีหะจันทร์, “การดาเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรม อาเภอศรีราชา
จังหวดัชลบุรี.” วารสารการบริหารปกครอง. ฉ.2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561): 409.
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ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานระดับส่วนภูมิภาคที่มีบทบาทในการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ทาหน้าที่ประสานเร่งรัดติดตามการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คาปรึกษาแนะนากับประชาชน ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 4 และในปัจจุบัน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีประชาชนมาใช้บริการจ านวนมาก และมีเรื่องร้องทุกข์ที่หลากหลาย
ปัญหาจนบางครั้งพบว่าศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้วมี ปัญ หาในการปฏิบัติหลายประการ เช่น ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะทาให้ข้อพิพาทสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่มีอานาจเพียงพอในการ
ควบคุมการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องส่งต่อท าให้การท างานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสระแก้วล่าช้า เจ้าหน้าที่เกิดภาวะแรงกดดันทาให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานทาให้ขาดขวัญ
และกาลังใจในการทางาน และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึก ษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คาปรึกษา
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อน าผลการศึกษาที่ไ ด้ไ ปเป็นแนวทางในการบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ศึกษาในการน าไปใช้ในการบริหารหน่วยงานอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
1.3 คาถามการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีอะไรบ้าง

4

เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวัด สระแก้ ว , ปั ญ หาที่ พ บในศู น ย์ด ารงธรรมจั ง หวัด สระแก้ว ,
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2563,
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานศูนย์ดารงธรรม เจ้าหน้าที่
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว และประชาชนที่เคยเข้ารับบริการหรือเคยร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งหมด จานวน 10 คนที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายในกระทรวงมหาดไทย จานวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหาร คือ ผู้บริหารระดับสูงในศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 คน
3) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 คน
4) ประชาชนผู้เข้ารับการบริการในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว จานวน 5
คน
1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา ในการทาวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – เดือนมิถุนายน
2563
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งต่อศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดสระแก้วผ่านช่องทางต่ างๆ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง หนัง สือร้องเรียน เว็บไซต์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
1.6.2 ข้อพิพาท หมายถึง ข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณี
1.6.3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน
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1.6.4 ผู้ไกล่เกลี่ย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่ง ตั้ง ให้ทาหน้าที่
เป็นคนกลางในการทาหน้าที่ช่วยเหลือ เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่กรณี
1.6.5 ศูนย์ดารงธรรม หมายถึง หน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับฟั ง ความ
คิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.6.6 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือผู้ที่มาปรึกษา หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท และให้คาปรึกษาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร
ตารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้สรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อนามาใช้ในการวิจัย
ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ประกาศใช้
เพื่อให้มีการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1วางหลักไว้ว่า1
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สั ม ฤทธิ ์ ต ่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ แห่ ง รั ฐ การลดขั ้ น ตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติง าน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้ อมูล
การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ทั ้ ง นี ้ ต ามความเหมาะสมของแต่ ล ะภารกิ จ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกา กาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

1

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545, มาตรา 3/1, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก (2 ตุลาคม 2545): 1.
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2.2 หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
2.2.1 ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ โดยการนาเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับ
ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
คานึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา
แข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ2
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นแนวคิดใหม่ทางการบริหารรัฐกิจที่เน้นการนาเอาแนวคิ ด
และแนวปฏิบัติของการจัดการในภาคธุรกิจมาปรับใช้ในองค์การภาครัฐ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยน
มุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้ง ส าคัญ อีกครั้ง หนึ่ง โดยหันมาเป็นผู้ประกอบการภาครั ฐ ที ่ ม อง
ประชาชนในฐานะลูกค้า (Client or Customer) ด้วยเหตุที่การบริหารงานภาครัฐในลักษณะดั้งเดิมไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน คือ ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าช้าในการปฏิบัติงาน (Red Tape) เกิดการ
ผูกขาด รัฐมีอ านาจในการตัดสินใจ และด าเนินการแต่เพียงผู้เดียว มีการทุจริต คอรัปชั่น รวมถึง ใช้
งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ตลอดจนมีการขยายหน่วยงานภาครัฐเป็นจานวนมาก ด้วยการบริหารงาน
ภาครัฐ ทีไม่ตอบสนองดังกล่าวได้นาไปสู่การนาแนวคิดแบบตลาด (Market Model) และผู้ประกอบการ
มาใช้แทนที่แนวคิดเดิม3
ดังนั้นสรุปได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วทันการณ์ สร้างการเปลี่ยนแปลงของการบริหารการปกครองไปจากเดิม โดย
พยายามลดบทบาท เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและระบบราชการจากเดิ มที่เป็นผู้ปฏิบัติ และ
ด าเนินงานเองโดยตรงไปสู่การเป็นผู้ก ากับ ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุนและส่ง เสริมให้กลไกตลาด

2

สถาบันพระปกเกล้า , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562,
http://thachang-nyk.go.th/UserFiles/File/041158/E2-PRNM.pdf.
3 ชมภู นุ ช หุ่ น นาค, “การจั ด การภาครัฐแนวใหม่: การเปลี่ ย นแปลงเพื่อ สร้า งผลิ ต ภาพสูงสุด .”
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ฉ.3 (กันยายน-ธันวาคม 2560):125.
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ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนสามารถเข้ามาเป็นผู้ดาเนินการแทน อันจะ
นาไปสู่การโอนถ่ายภารกิจ รวมทั้งการลดขนาดและจากัดบทบาทหน้าที่ของภาครัฐให้เล็กลง
2.2.2 เหตุผลที่ต้องใช้หลัก NPM ในระบบราชการไทย
1) เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่ง ผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมี ความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้อง
เพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ระบบราชการไทยมีปัญ หาส าคัญ คือความเสื่อมถอยของระบบราชการ และ
ขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครั ฐเพื่อไปสู่องค์ ก ร
สมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย
ดังนั้นการบริหารจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (New Public Management) จึง เป็นแนวคิ ด
พื้นฐานของการบริห าร จัดการภาครั ฐซึ ่ง จะน าไปสู ่ก ารเปลี่ย นแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครั ฐ และ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
1) การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน
3) การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้ง ในระดั บ
องค์กร และระดับบุคคล
4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้ง ในด้านบุค ลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบ
ค่ า ตอบแทนและระบบคุ ณ ธรรม) เทคโนโลยี เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถท างานได้ อ ย่ า งบรรลุ
วัตถุประสงค์
5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรทาเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนทา4

4

สถาบันพระปกเกล้า , “การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562,
http://thachang-nyk.go.th/UserFiles/File/041158/E2-PRNM.pdf.
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2.3 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสาคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง ครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือ สร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคตเพราะสัง คมจะรู้สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่งใสและความมีส่วนร่วม อันมีคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน5
การบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี หรือธรรมาภิ บาล (Good Governance) หมายถึง การ
ปกครองที่เป็นธรรม หรือเป็นหลักของการบริหารราชการที่อเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” มี
กรอบแนวคิดในการบริหารสาธารณะที่ให้ความสาคัญกับประชาชน ดังนี้6
1) เป็นการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในทุก ๆ ด้าน
2) เป็นการบริหารที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) หลักการบริหารไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ยากเกินความจาเป็น
5) หลักการบริหาร ทาให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6) เป็นการบริหารที่อานวยความสะดวกแก่ประชาชน และได้รับการตอบสนองต่อความ
ต้องการ
7) หลักการบริหารมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
โดยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 6 ประการ ดังนี้

5

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี, “การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562, https://rtarf.mi.th/pdf/thammaphiban6.pdf.
6 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, “หลักธรรมาภิบาล,” สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2562, https://gorporonline.com/articles/how-important-is-good-governance-to-thebureaucracy/
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2.3.1 หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบัง คับ และกติก าตาง ๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือ
ปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2.3.2 หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูก ตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สร้างคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
ความเสียสละความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
2.3.3 หลักความโปร่งใส คือ การทาใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค
การใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได
สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น
2.3.4 หลักการมีส่วนร่วม คือ การทาใหสัง คมไทยเปนสัง คมที่ประชาชนมีส วนรวมรับรู
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเข้า
มามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรือ
อื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคี และ
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
2.3.5 หลักความสานึกรับผิดชอบ คือ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบต
อความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
2.3.6 หลักความคุ้มค่า คือ ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจากัด ดังนั้นใน
การบริหารจัดการจาเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจาเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไป
ที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม
ดังนั้นสรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดส าคัญ ในการบริหารงานและการปกครอง
โดยเฉพาะข้าราชการ เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่
บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นหลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความสาคัญต่อระบบราชการเพราะเป็นการการพัฒนาระบบ
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ราชการ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2.4 การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
2.4.1 ความหมายของการไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลี่ย ตรงกับภาษาอัง กฤษว่า Conciliation และ Mediation ซึ่ง ค าว่า
Conciliation มาจากภาษา ลาติน Conciliare หมายถึง การท าให้ข้อขั ดแย้ง หมดไปหรือ ท าให้ผ ู้ ท ี ่ มี
ความเห็นแตกต่างหรือผลประโยชน์ขัดแย้งกันเกิดความพอใจ 5 ส่วนค าว่า Mediation ปรากฏอยู่ใน
กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการประนีประนอมทางพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ( UNCITRAL
Model Law on International Commercial Conciliation) โดยให้ความหมายว่า การประนีประนอม
หมายถึง กระบวนการไม่ว่าจะเรียกว่าการประนีประนอม การไกล่เกลี่ย หรือค าใดๆที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกัน โดยที่คู่พิพาทร้องขอให้บุคคลที่สามหรือคณะบุคคล (ผู้ประนีประนอม) ท าหน้าที่ช่วย
คู่พิพาทในความ พยายามที่จะระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ทาง
สัญญาหรือนิติสัมพันธ์อื่น7
การไกล่เกลี่ย คือ กระบวนการระงับข้อพิพาท ระหว่างคู่ความ โดยมีบุคคลที่สามที่เป็นคน
กลางเข้าช่วยเหลือแนะนาในการเจรจาต่อรองของคู่ความเพื่อระงับข้อพิพาทการไกล่เกลี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้
การเจรจาต่อรองของคู่ความมีโอกาสตกลงได้มากขึ้น เพราะการที่คู่ความเจรจาต่อรองกันเองจะมีปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อารมณ์โกรธ ความไม่เชื่อถือ ไม่ไว้วางใจกัน ความไม่เข้าใจปัญ หา และวิธีการแก้ ปัญ หา
ทั้งทิฐิและการถือดี เป็นต้น เข้ามาแทรกแซง ทาให้ไม่ได้เจรจาตรงตามประเด็นปัญหาที่พิพาท หรือไม่มี
โอกาสเจรจากันได้เลย การเจรจากันของคู่ความประสบความล้มเหลว ดังนั้นการมีคนกลางเข้าไกล่เกลี่ย
ด้วยการช่วยเหลือให้ คู่ความได้เข้าใจ ในปัญหาที่พิพาท กาหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง ลดทิฐิ และ
อารมณ์ โกรธของคู่ความกับชี้แนะแนวทางให้คู่ความเห็นถึงทางออกเพื่อระงับข้อพิพาทด้วยอันเป็นการ
แก้ปัญหาอุปสรรค การเจรจาต่อรองดังกล่าวสามารถยุติข้อพิพาทเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย8
7

ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่งของศาลยุติธรรม: ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทยและสิงคโปร์.” (การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแคนทารี
ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่, 8 มิถุนายน 2561).
8 ศิริพร วัชรินทร์ , ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จในการไกล่เกลี่ย คดีแพ่ง: ศึกษาเฉพาะ
กรณี ศ าลแขวงธนบุ รี ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม, สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2562, http://app.sbsapp.com/court_new/Info/43376?c=385385404.
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ดังนั้นการไกล่เกลี่ย หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเป็น
คนกลางเข้าช่วยเหลือแนะนาในการเจรจาต่อรองของคู่พิพาท
2.4.2 หลักการสาคัญของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต้องมีคู่กรณีตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปและมีคนกลางเข้ามา
เป็นผู้ช่วยเหลือเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย”
2. สาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมคู่ความทุกฝ่ายต้องสมัครใจเข้ าสู่
ระบบไกล่เกลี่ยและเจรจาตกลงกันตั้งแต่ก่อนส่งคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย ระหว่างไกล่เกลี่ย และหากเปลี่ยน
ใจไม่ยอมไกล่เกลี่ยก็ขอยกเลิกได้
3. ผู้ไกล่เกลี่ยจะมีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่
คู่ความ เพื่อให้คู่ความตกลงกันได้ แต่ผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่มีอานาจตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท
4. สาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในศาล
5. ผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม หากไกล่เกลี่ยสาเร็จ คู่ความก็จะ
จัดทาสัญญาประนีประนอม ยอมความและให้ศาลพิพากษาตามยอมหรืออาจถอนฟ้องก็ได้ แต่ถ้าไกล่เกลี่ย
ไม่สาเร็จ คู่กรณีก็จะนาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล หรือใช้วิธี ระงับข้อพิพาทแบบอื่น เช่น
อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน 9 ได้ศึกษาเรื ่องปั จ จั ย ที ่ม ี ผ ลต่อ ความส าเร็ จ ของการไกล่เ กลี ่ ย
ข้อพิพาทในชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนโดยใช้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ จานวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบกั บการศึ กษาข้ อมูล จาก
เอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญทั้งหมดได้ให้ข้อมูลอย่าง
สอดคล้องต้องกันว่าผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความรู้เพียงพอในการปฏิ บัติหน้าที่มีความเป็นกลาง
9

จักรกริญน์ ทอดสูงเนิน , “ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการไกล่ เกลี่ยข้ อพิพาทในชุ ม ชน
กรณี ศึ ก ษาศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนต าบลโคกขาม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร.” สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์. ฉ.1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 98.
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และไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นบุคคลที่คู่กรณีที่
มีข้อพิพาทให้ความเคารพนับถือหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทนั้นๆจะยุติลงได้อย่างรวดเร็วนอกจาก
นี้ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาทใน ชุมชนแห่งนี้ยังประกอบด้วยบทบาทของ
อาสาสมัครที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งมีความรู้และความชานาญในเรื่องที่ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคา แนะนาแก่คนในท้องถิ่น นอกจากนั้นศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตาบลโคกขามยังมีสถานที่ตั้งในระยะทางที่ เหมาะสม การเดินทางสะดวก หาง่ายเพราะ
เป็นศูนย์กลางของประชาชน
และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามการดาเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุ มชนต าบลโคกขามควรได้ร ับ การจัด สรร เงินงบประมาณในการด าเนินการจาก
หน่วยงานต่างๆของภาครัฐให้มากขึ้น
ชมภูนุช หุ่นนาค10 การจัดการภาครัฐแนวใหม่: การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลิตภาพสูง สุด
ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะได้รับความนิยมและถูกนามาใช้ ในการ
จัดการภาครัฐของรัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ประเด็น
ได้แก่ แนวคิดนี้เสมือน “จักรพรรดิที่สวมอาภรณ์ใหม่” หรือเรียกได้ว่า “เหล้าเก่า ในขวดใหม่” เนื่องจาก
เมื่อนาแนวคิดนี้มาปรับใช้แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในระบบการบริหาร ภาครัฐแบบเดิมยังคงเกิดขึ้น
และยังเป็นการท าลายความเป็นระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นความยุ่ง ยาก สลับซับซ้อนจากการจัดทา
ตัวชี้วัดในระบบการรายงานผล และเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขณะเดียวกันยัง
เป็นแนวคิดที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มข้าราชการระดับสูงและ ระดับกลาง ตลอดจนเชื่อว่าแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นสากล หรือไม่ได้ เป็นการจัดการภาครัฐส าหรั บทุกฤดูก าล
แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งค่านิยมในการบริหารที่แตกต่างกัน
สุรีรัตน์ ตาใจ11 ได้ศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลี่ประนีประนอมข้อ
พิพาทชั้นศาลในคดีครองครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามี นบุรี) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการ พัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทชั้นศาลในคดี
10

ชมภูนุช หุ่นนาค, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่: การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลิตภาพสูง สุด.”
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ฉ.3 (กันยายน-ธันวาคม 2560):125.
11 สุรีรัตน์ ตาใจ, “ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการไกล่เกลี่ประนีประนอมข้อพิพาทชั้นศาลในคดี
ครองครัว: ศึกษาเฉพาะกรณีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขานโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), 1.
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ครอบครัวของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษา
พบว่า 1) ประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ การบังคับโดยชัดแจ้งให้คดีครอบครัว ที่มีข้อ
พิพาทต้องผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยในทุกคดี ซึ่งสวนทางกับหลักการที่สาคัญในประเด็นเรื่องความสมัคร
ใจที่แท้จริงของคู่ความในการเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ และ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
กระบวนการไกล่เกลี่ยเปิดช่องให้ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวสามารถใช้ดุลยพินิจ ได้อย่างกว้างขวาง จึง
ต้องพึงพาความรู้ความสามารถของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวเป็นอย่างมาก 2) ประเด็นด้านตัวความ
ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก และการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของตัวความ และบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นฝ่ายเดียวกับตัวความ ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง ทนายความ มักออกความเห็น
และสร้างความระแวงสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ตัวความฝ่ายตน ทาให้ตัวความเกิดความไม่มั่นใจและไม่เปิดใจใน
การเจรจาให้เป็นไปในทางที่จะประสบผลสาเร็จ 3) ประเด็นด้านกระบวนการไกล่เกลี่ย การติดต่อนัด
หมายการสื่อสาร ได้แก่ กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่มีความชัดเจนหรือรูปแบบที่แน่นอนตายตัว จึงขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อประสานงานและผู้ประนีประนอมที่จะเป็นผู้ก าหนด
รูปแบบที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารไปยังโจทก์ จาเลย และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูลต่าง ๆ
รวมถึงการนัดหมายและการประสานงาน แทบจะไม่เป็นปัญหาเลย เนื่องจากมีการนาเทคโนโลยีม าใช้
อย่ า งแพร่ ห ลาย 4) ปั จ จั ย ด้ า นสถานที ่ สิ ่ ง แวดล้ อ ม ในการเจรจาไกล่ เ กลี ่ ย ได้ แ ก่ ห้ อ งไกล่ เ กลี่ย
ประนีประนอมโดยเฉพาะไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน และจานวนเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ไกล่
เกลี ่ ย มี เ พี ย งคนเดี ยว ซึ ่ ง เป็ น จ านวนที ่น ้อ ยเกิ นไปเมื ่ อเที ย บกั บ ภาระหน้ า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบในฐานะ ผู้
ประสานงาน และผู้อ านวยความสะดวกเพื่อ ให้กระบวนการไกล่เ กลี ่ยประนีประนอมเป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 5) ประเด็นด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ได้แก่ ผู้
ประนีประนอมคดีครอบครัวกับผู้พิพากษาสมทบมักจะเป็นบุคคลคนเดียวกันทาให้อาจเกิดความสับสนใน
การปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลลบในกระบวนการไกลเกลี่ยได้ และพื้นความรู้ที่ระบุไว้ในข้อบังคับเพียง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ งการฝึกอบรมทั้งก่อนและระหว่างปฏิบัติงานในฐานะผู้
ประนีประนอมเป็นเพียงการฝึกอบรมระยะสั้น ๆ และไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึ ง
เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จากการศึกษามีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 1) ควร
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นส าคัญ และควรเพิ่มเติมข้อ บัง คับ
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2) ควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และแยกบทบาทหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมคดี
ครอบครัวให้ชัดเจน 3) ควรเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงข้อดีของการเข้าสู่กระบวนการ
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ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และจัดอบรมความรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้ประนีประนอมครอบครัวอย่าง
เข้มข้นสม่าเสมอ รวมทั้งจัดอบรมทนายความเพื่อให้เป็นผู้ให้คาปรึกษาที่มีความเข้าใจในหลักการของการ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมอย่างแท้จริง 4) ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้ า ที่
ประจาศูนย์ให้เพียงพอ ต่อผู้ใช้บริการในพื้นที่อีกทั้งควรจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับระบบการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มมากขึ้น 5) ควรจัดเตรียมเทคโนโลยีให้เหมาะสม ทันสมัย โดยการให้บริการต่างๆ
ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต เพื่อประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเป็นการลดปัญ หาการจราจรที่ ติ ดขั ด ใน
กรุงเทพมหานคร
พีรวุฒิ กีรติกานต์12 ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาและเพิ่มกรอบอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ : กรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอให้เป็น
หน่วยงานในการจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ได้ อย่างเบ็ ดเสร็จและมี
ประสิทธิภาพได้จริง 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรม
อาเภอในจังหวัดปริมณฑลและ 3) เพื่อศึกษากรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมอาเภอสามารถเป็นหน่วยงานในการดาเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิ ทธิภาพ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจัย คือการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก หนัง สือ เอกสาร วารสาร
บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล โดยพบว่าผลของการศึกษา
สามารถบอกได้ว่าศูนย์ดารงธรรมอาเภอนั้นสามารถเป็นแกนกลาง ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ แต่อาจจะยัง ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายบาง
ประการ และศูนย์ดารงธรรมอาเภอควรวางตัวเองในสถานะของผู้ประสานงานทรงประสิทธิภาพ แทนที่จะ
รวบการทางานแบบเบ็ดเสร็จ โดยข้อเสนอแนะสาคัญที่ เป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของศูนย์ดารงธรรมอาเภอนั้น ได้แก่ การเพิ่ม กาหนดงบประมาณเป็นการเฉพาะให้กับศูนย์ด ารงธรรม
อาเภอการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็น และการกาหนดกรอบกฎหมายบางประการเพิ่มเติม เพื่อให้ศนู ย์
12พีรวุฒิ

กีรติกานต์, “การพัฒนานากระบวนการแก้ไขปัญหาและเพิ่มกรอบอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ในเขตปริมณฑลของกรงุเ ทพ
มหานคร,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2561), 56.
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ดารงธรรมอาเภอสามารถเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในระดับพื้นที่ได้โดยแท้จริง
นายนพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์13 ได้ศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ
เรื่องร้องทุกข์เพื่ออานวยความเป็นธรรมศูนย์ดารงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรศึกษาปัญหา อุปสรรคการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม รวมทั้ง หลักการกระบวนการบริห ารจัดการเรื่องร้องทุกข์ เพื่อน ามา
วิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมในการ
อานวยความเป็นธรรมแก่ ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ จากการศึกษาพบว่าประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม ประกอบด้วยด้านความมุ่งหวังและยุทธศาสตร์
การดาเนินงาน ด้านทรัพยากรในการดาเนินงาน ด้าน การจัดการความรู้และนวัตกรรม ด้านกฎหมาย และ
ด้านโครงสร้างบริหารงาน
2.6 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท และให้คาปรึกษาของศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว โดยนาปัญหามาวิเคราะห์ โดยใช้
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นหลักในการเสนอแนะแนวทางให้เป็นนโยบายที่สามารถปฏิบัตไิ ด้
จริงเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 2.1

13นพรัตน์

ทรัพย์ปกรณ์, “ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เพื่อ
อ านวยความเป็นธรรมศูนย์ด ารงธรรม,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบั ณฑิต , การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), 47.
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โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว

ทรัพยากรและบุคลากร
ที่สนับสนุนการทางาน

ระบบการประสานงาน
ติดตามและการส่งต่อ

ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดในการ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คาปรึกษาของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว

ระบบการทางาน
(Work Process)

สถานที่ตั้งและช่องทาง
การรับเรื่องร้องทุกข์

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรม
3.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์ดารงธรรม1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของ
กระทรวงมหาดไทย ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย
กรุงเทพฯ10206 ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญ หาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน จึง ได้มีการปรับปรุ ง
ศูนย์บริการข่าวสารของมหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา การดาเนินงานของศูนย์ดารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทยมีลักษณะการทางาน แบบปิด บริหารเป็นการภายในทางานในเชิงรับมากกว่าเชิง
รุก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายที่จะปรับบทบาทการ
ทางานของศูนย์ดารงธรรมให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยพิจารณาเห็นว่าการดาเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประสบ
ผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มอบนโยบายและแนวคิดในการปรับบทบาทของศูนย์ดารงธรรม ดังนี้
1. ให้ศูนย์ดารงธรรมมีบทบาทในการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง โดยมี
ลักษณะการทางานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ
2. ให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมอย่างแพร่หลายและสามารถ
แจ้งขอรับความช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องตลอดเวลา
3. ให้องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
4. ให้ศูนย์ด ารงธรรมมีภารกิจเสริ มในด้านส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ “ศูนย์ดารงธรรม” มีบทบาทในการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชน
อย่างจริงจัง บังเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งและ
ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมที่ มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น โดยกาหนดสถานที่ตั้ง ให้ชัดเจนเหมาะสม
มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารอย่างเพียงพอ มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันในทุกระดับสามารถติดต่อ
1

ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, “ประวัติศูนย์ดารงธรรม,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2562, http://www.ins.moi.go.th/damrong1.html.
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ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และให้มีพิธีเปิดศูนย์ดารงธรรมในมิติใหม่ อย่างเป็น ทางการพร้อมกั นทั่ว
ประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545 ซึ่ง ตรงกับ “วันด ารงราชานุภาพ” ศูนย์ด ารงธรรม มาจากค าว่า
“ดารง” และ “ธรรม” ดารง หมายความว่า ทรงไว้ ชูไว้ ทาให้คงอยู่ธรรม หมายความว่า ความยุติธรรม
ความถูกต้อง ดังนั้น ศูนย์ดารงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม นอกจากนี้คาว่า “ดารง”
ยังสอดคล้องกับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
พระยาดารงราชานุภาพด้วย จึงนับว่า ศูนย์ดารงธรรม เป็นคาที่มีความหมายและเป็นมงคลยิ่ง
3.2 โครงสร้างของศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบัน2
ศูนย์ด ารงธรรมเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ในการบริ หารราชการให้เป็ น
รูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยการเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ที่มี การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึง ได้จัดวางโครงการศูนย์ ด ารงธรรมรวม 2 ระดับ ประกอบด้วย
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่า ระดับ
กองภายในสานักงานปลัดกระทรวง มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตลอด
24 ชั่วโมง วิเคราะห์ติดตาม ประสาน และประเมินผลการทางาน ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี รวมทัง้
การปฏิบัติการในพื้นที่กรณีมีเรื่องสาคัญเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
โดยมีการจัดโครงสร้างในการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
1) ส่วนวิเคราะห์รับ เรื ่อง มีหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง
ลงทะเบียนรับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีที่ตอบได้) ประสานการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไข
ปัญหาให้กับศูนย์ดารงธรรม ในส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างภาคราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประสานการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานติดตามประเมินผล
และจัดทารายงานประจาปี ของศูนย์ดารงธรรมฯ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จาก ประชาชนตลอดทั้งวัน (ไม่มีช่วงพักเที่ยง) เพื่ ออานวยความสะดวกให้ก ับ
ประชาชน แล้วสรุปเรื่องแยกตามกลุ่มเรื่อง และประเภท วิเคราะห์และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วน แยกเรื่องส่งให้ ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ส่วนเร่งรัดติดตามและประสานงาน มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงานเรื่อง
2

โชคสุข กรกิตติชัย , “ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2562, https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2560/mar2560-2.pdf.
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ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เสนอรายงานผล การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้บัง คับบัญชาทราบและพิจารณาสั่ง การ
แจ้งผลการดาเนินงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ ตลอดจนจัดทารายงานผลการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจาเดือน
3) ส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกองทุนส่งเสริมและ
สงเคราะห์ พลเมืองดี วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดูแลพลเมืองดีที่ได้รับ ความ
เดือดร้อน ประกาศเกียรติคุณหรือให้รางวัลพลเมืองดีประจ าปี จัดทาทะเบียนพลเมืองดี และติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงานของกองทุนทั้งในส่วนกลางและจังหวัด
4) ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องส าคัญเร่งด่วน ทั้งเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และการสงเคราะห์พลเมืองดีทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติ
โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ดารงธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 ส่วนกลาง
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานส่วนกลางของการบริหารงาน
ซึ่งบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการ บริหารศูนย์ดารงธรรม” ประกอบด้วย
1) ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธาน
3) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
4) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
5) รองอธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
6) ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. กรรมการ
7) ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวทางการทางานของศูนย์ดารงธรรม
2) ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม
3) ดาเนินงานอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
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3.2.2 ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ดารงธรรมส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ จังหวัด และระดับ
อาเภอ ดังนี้
3.2.2.1 ศูนย์ดารงธรรมระดับจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจัง หวัดบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ เรียกว่า
“คณะกรรมการ บริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัด” ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร จานวนไม่เกิน 15
คน ดังนี้
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธาน
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองประธาน
3) ปลัดจังหวัด
กรรมการ
4) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
5) บุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร กรรมการ
6) หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวทางการทางานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
2. ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
3. ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
4. ดาเนินงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจัง หวัดมอบหมาย ให้ปลัดจัง หวัดท าหน้ าที่
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด มีหน้าที่บริหารและควบคุมกากับ ดูแล การปฏิบัติงานของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัด มีคณะที่ปรึกษาในการด าเนินงาน
ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่
2. สมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่
3. ผู้นาศาสนา
4. ผู้นาประชาชน
5. ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน
6. บุคคลตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร (ถ้ามี)
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หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด แบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน คือ
1) ส่วนรับเรื่อง มอบหมายให้กลุ่มงานปกครองจังหวัดรับผิดชอบ ทาหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทะเบียนรับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณีที่ตอบได้) แยก
เรื่องและส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข่าวพลเมืองดีให้ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) หรือ
ส่วนวิเคราะห์ ติดตามและประสานงาน หรือส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี สร้างเครือข่ายการ
ท างานร่ ว มกัน ระหว่ า งภาคราชการ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และภาคเอกชน จั ด ท าทะเบี ยน
อาสาสมัครผู้แจ้งข่าว จัดทาสถิติ รายงานผลการดาเนินการให้กระทรวงทราบทุกเดือน
2) ส่วนวิเคราะห์ ติดตามและประสานงาน มอบหมายให้ส านั กงานจัง หวั ด
รับผิดชอบ ท าหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จัดล าดับ
ความสาคัญเร่งด่วน และประสาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขรวมทั้งเร่งรัดติดตามผล การดาเนินงาน และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ
3) ส่วนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดรับผิดชอบทาหน้าที่เรื่องกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจัดหาทุน รับผิดชอบการ
ใช้จ่ายเงินกองทุน วิเคราะห์และตรวจสอบเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดูแลพลเมืองดีที่ไ ด้รับ ความ
เดือดร้อน ประกาศเกียรติคุณ หรือให้รางวัลพลเมืองดีประจ าปี จัดทาทะเบียนพลเมืองดี และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัด
4) ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว มอบหมายให้นายอาเภอเมือง
รับผิดชอบ ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสาคัญเร่งด่วน ทั้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการสงเคราะห์
พลเมืองดีทันที ที่ได้รับแจ้ง โดยการลงไปปฏิบัติในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมปฏิบัติ
5) ส่วนประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด รับผิดชอบทาหน้าที่
จัดทาแผนและ บริหารงานประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของศูนย์
สถานที่ตั้งศาลากลาง จังหวัดทุกจังหวัด
3.2.2.2 ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยเพิ่มอานาจให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ” ในแต่ละ จังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 โดยกาหนด
อานาจหน้าที่ของศูนย์ ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัดขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้ประสิทธิภาพ การบริหารงานระดับจังหวัด และการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการบริการ
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ประชาชนมีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ
การปฏิรูปประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ โดย
ปรับปรุงจากศูนย์อานวยความเป็นธรรมของกรมการปกครองเดิม ซึ่งมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ ดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ประกอบด้วย
1.1) นายอาเภอ
ผู้อานวยการ
1.2) หัวหน้าส่วนราชการที่นายอาเภอเห็นว่าเหมาะสม
รองผู้อานวยการ
1.3) สาธารณสุขอาเภอ
กรรมการ
1.4) เกษตรอาเภอ
กรรมการ
1.5) ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
1.6) ท้องถิ่นอาเภอ
กรรมการ
1.7) พัฒนาการอาเภอ
กรรมการ
1.8) ปศุสัตว์อาเภอ
กรรมการ
1.9) เจ้าพนักงานที่ดิน/สาขา
กรรมการ
1.10) ประมงอาเภอ
กรรมการ
1.11) ผู้แทนโครงการชลประทาน
กรรมการ
1.12) หัวหน้าส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
กรรมการ
1.13) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน
กรรมการ
/ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน
1.14) ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
1.15) ข้าราชการที่นายอาเภอเห็นว่าเหมาะสม
เลขานุการ
2) ชุดปฏิบัติการตาบล ประกอบด้วย
2.1) ปลัดอาเภอหรือข้าราชการที่นายอาเภอเห็นว่าเหมาะสม
หัวหน้าชุด
ปฏิบัติการตาบล
2.2) ทหารในพื้นที่
คณะทางาน
2.3) ตารวจในพื้นที่
คณะทางาน
2.4) ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คณะทางาน
2.5) เกษตรตาบล
คณะทางาน
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2.6) พัฒนากรประจาตาบล
คณะทางาน
2.7) ข้าราชการส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ที่รับผิดชอบตาบลนั้น ๆ
คณะทางาน
2.8) ผู้อานวยการโรงเรียนในพื้นที่/ครูกศน./ครูอาจารย์ที่เหมาะสม คณะทางาน
2.9) ข้าราชการส่วนกลางและ/หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทางาน คณะทางาน
หรือมีที่ตั้งอยู่ในตาบลนั้น
2.10) กานันผู้ใหญ่บ้าน
คณะทางาน
2.11) ผู้นาทางศาสนา
คณะทางาน
2.12) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
คณะทางาน
2.13) อาสาสมัครภาคประชาชน/ปราชญ์ชาวบ้าน
คณะทางาน
2.14) อาสาสมัครของรัฐ เช่น อส. หมอดิน อาสาสมัครพิทักษ์ป่า คณะทางาน
2.15) ภาคประชาสังคมอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะทางาน

ภาพที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย, “คู่มือการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน,”
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม2562, http://www.udonthani.go.th/InfoCenter/
download/m9(4)/2.pdf.
3.3 ขั้นตอนการดาเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
3.3.1 ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น มา
ด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น
3.3.2 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนร้องทุกข์ทุกช่องทาง และตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ แล้วบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนลงแบบฟอร์มการรับเรื่อง
3.3.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องลงทะเบียนในระบบการรับเรื่อง
3.3.4 เจ้าหน้าที่บันทึกเรื่องร้องเรียนลงในระบบคอมพิวเตอร์
3.3.5 เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการร้องทุกข์ให้ได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานไหน รวมไปถึงเกี่ยวพันกับบุคคล อื่นหรือไม่ เพื่อที่จะได้นาเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป
เพื่อวางแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกวิธี
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3.3.6 เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา
3.3.7 ผู้บังคับบัญชาเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่และแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบการปฏิบัติ
3.3.8 ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และรายงานผลการ
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยแจ้งครั้งแรกภายใน 15 วัน
3.3.9 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งผลการดาเนินงานแล้วรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและเพื่อโปรดพิจารณายุติเรื่อง
3.3.10 เจ้าหน้าที่แจ้ง ผู้ร้องเรียนให้ทราบผลการด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัด
สระแก้ว
3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
3.4.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 25523
เป็นระเบียบที่มีขึ้นเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์ ให้
เป็นไปอย่างมี ป ระสิ ทธิภ าพและมีม าตรฐานเดี ยวกัน ให้ สอดรั บกั บ มาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติให้บุคคลเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งภายในระเบียบนี้จะกล่าวถึงคณะกรรมการการจั ดการเรื่องราวร้องทุกข์ว่ ามี
องค์ประกอบเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดบ้างพร้อมทั้งอานาจหน้าที่การเสนอคาร้องทุกข์และการพิจารณาคา
ร้องทุกข์ ฯลฯ เป็นต้น
3.4.2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดารง
ธรรม4
เป็นประกาศที่มีขึ้นเพื่อจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอ
ภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ซึ่งภายในประกาศนี้
จะกล่าวถึงการให้จังหวั ดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นในจังหวัด การให้หน่วยงานราชการในจังหวัดให้ความ
3

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2552, ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 179 ง (14 ธันวาคม 2552): 1.
4 ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 96/2557 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรม,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 138 ง (23 กรกฎาคม 2557): 1.
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ช่วยเหลือศูนย์ฯ การมอบหมายให้สานักงบประมาณสนับสนุนเรื่องงบประมาณ การให้อานาจผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการกากับดูแลและสั่งการข้าราชการในพื้นที่เป็นต้น
3.4.3 คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 439/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ดารงธรรม5
เป็นคาสั่งที่มีขึ้นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการศูนย์ ดารงธรรมเพื่อให้มีอานาจ
หน้าที่ ในการก ากั บ ดูแ ลอ านวยการให้บริห ารงานของศูน ย์ ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย และการ
บริหารงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เป็นต้น
3.5 การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของ ส่วน
ราชการระดั บ จั ง หวั ด สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งเสมอภาค มี ค ุ ณ ภาพ รวดเร็ ว ลดขั ้ น ตอน
การปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจ จึงให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้น ณ ศาลากลาง
จังหวัดหรือสถานที่เห็นสมควร โดยจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาดาเนินการเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสระแก้วขึ้นและมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1. จังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้วขึ้น โดยจัดตั้ง ขึ้นบริเวณ
ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และได้เปิดศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
2. มีคาสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 1477/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้ง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้ว มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้า ที่ในการก าหนด นโยบาย
วางแผน อานวยการ ควบคุมกากับดูแล ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทาง การ
ปฏิบัติภายในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการภายในศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดสระแก้ว
5

ศุภกิต เสนนอก, “การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมอาเภอ:
กรณีศึกษาอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, การเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 23.
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3. มีคาสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 1478/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การอยู่เวร
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กาหนดแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาอยู่ เวร
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วทุกวัน เพื่อร่วมทาหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
4. สาหรับการดาเนินการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว จะมีวิธีการคือ เมื่อรับเรื่อง
แล้วจะทาหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานการดาเนินการกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ตาราง 3.1 สถิติผลการดาเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ.
ที่
ประเภท
2557 2558 2559 2560 2561 2562
1 ขอความช่วยเหลือ
82 759 738 148 131
90
2 ร้องเรียนเอกชน/บุคคลทั่วไป
13
57 130 99
80
73
3 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
16
98 136 130 147 101
4 แจ้งเบาะแสการกระทาผิด
4
33
34
39 100 102
5 การให้บริการข่าวสารข้อมูลทาง 52 570 77
3
0
0
ราชการ
6 การให้คาปรึกษา
52 570 78
15
26
77
7 นโยบาย
7.1 ทูลเกล้าถวายฎีกา
0
0
0
8
1
1
7.2 หนี้นอกระบบ
0
0
3
4
7
16
7.3 ลงทะเบียน SME
0
2
0
0
0
0
สรุป
เรื่องเข้า
219 2,089 1,196 446 492 464
ระหว่างดาเนินการ
0
0
0
0
0
4
ยุติเรื่อง
219 2,089 1,196 446 492 460
ยุติคิดเป็นร้อยละ
100 100 100 100 100 99.13

รวม
1,948
452
628
312
702
818
10
30
2
4,906
4
4,902
99.92
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จากตารางที่ 3.1 จะเห็นได้ว่าประชาชนที่เข้ารับบริการในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
ส่วนใหญ่จะมาติดต่อขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ รองลงมาเป็นการขอคาปรึกษา
และขอข้มอมูลข่าวสารทางราชการ เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องร้องเรียนเอกชนหรือบุคลลทั่วไป แจ้ง
เบาะแสการกระทาผิด เรื่องหนี้นอกระบบ ทูลเกล้าถวายฎีกา และการลงทะเบียน SME ตามลาดับ
โดยจากสถิติผลการดาเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 จานวน 4,906
เรื่อง ได้ทาการยุติเรื่องแล้วจานวน 4,902 เรื่อง อยู่ระหว่างการดาเนินงาน จานวน 4 เรื่อง6 ดังนั้นผลการ
ดาเนินงานที่สามารถยุติเรื่องราวร้องทุกข์ได้คิดเป็นร้อยละ 99.92 ซึ่งถือว่าผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก

6

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , “สรุปผลการด าเนินงาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว .”
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562. http://www.sakaeo.go.th/damrong/.
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท และให้คาปรึกษาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเพื่อวิเคราะห์หาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว โดยกรอบแนวคิดในการศึกษามีเป้าหมายในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดารงธรรมในระดับจังหวัดนั้น ได้ถูกออกแบบการทางานไว้
อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเป็นการเพิ่มอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน”1
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “โครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถตรวจดูทะเบียนราษฎร์เพื่อ
ตรวจสอบผู้มาร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่”2

1

ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 16 มกราคม 2563.
2 ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 14 มกราคม 2563.
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่าวว่ า
“โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบันมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มเติมให้การบันทึก
ถ้อยคาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นมีผลบังคับในชั้นศาลได้”3
นิติกรปฏิบัติการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “โครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย (ยกเว้นตาแหน่งนิติกร) เพื่อให้คาแนะนา ปรึกษา หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
เพราะส่วนใหญ่ประชาชนจะเข้ามาที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพื่อปรึกษาปัญหาทางกฎหมายเป็นหลัก”4
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมทุกระดับนั้นได้
ออกแบบโครงสร้างอานาจหน้าที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่ยัง
ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอานาจในการตรวจสอบตัวตนในทะเบียนราษฎร์ของผู้มาร้องเรียน
และผู้ถูกร้องเรียน
4.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
ผู้อานวยการศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “งบประมาณยังมีไม่เพี ยงพอ
รวมทั้งทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการร้องเรียน-ร้องทุกข์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกคน
ทุกกลุ่มยังมีน้อย และบุคลากรในศูนย์ดารงธรรมทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัดนั้นก็ไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับปริมาณงาน และยังขาดแคลนบุคลากรทีมีความรู้เป็นการเฉพาะ ควรเพิ่มจานวนบุคลากรใน
สายงานนักสังคมสงเคราะห์”5

3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ ัติ การ ศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว , สัมภาษณ์ โ ดย
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
4 นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
5 ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 16 มกราคม 2563.

Ref. code: 25626103010192GKV

32

นอกจากนี้แล้ว ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว ได้กล่าวเพิ่มเติ ม ว่ า
“งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพื่อให้การร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง และควรเพิ่มบุคลากรข้าราชการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย”6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่าวว่ า
“ทรัพยากรที่ต้องการใช้ในการดาเนินการมีเพียงพอในระดับหนึ่ง ส่วนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นยังไม่เพียงพอ”7
นิติกรปฏิบัติการของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่าวว่า “ปัจจุบันยัง ขาดแคลน
งบประมาณ สถานที่ในการไกล่เกลี่ย หรือรองรับมวลชน (กรณีกลุ่มมวลชน) ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์
สานักงานที่สนับสนุนการทางานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และบุคลากรไม่เพียงพอเห็นควรเพิ่มเติมตาแหน่งนิติกร และผู้ช่วยนิติกร และควรเพิ่ม
พนักงานราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด รวมทั้งเพิ่มอัตราลูกจ้างของศูนย์ ดารงธรรม
จังหวัด และควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีทักษะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากขึ้นเพื่อนามา
ปรับใช้ในการทางานต่อไปเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”8
ประชาชนผู้เข้ารับบริการท่านที่ 1 ถึงท่านที่ 4 ได้ให้ความเห็นเดียวกันว่า“ทรัพยากรและ
บุคลากรมีความเหมาะสมและเพียงพอ”9

6

ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพฯ, 16 มกราคม 2563.
7 นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
8 นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
9 ประชาชนผู ้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย นั น ทน์ สถาพร
พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
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ประชาชนผู้เข้ารับบริการท่านที่ 5 กล่าวว่า “ทรัพยากรยังไม่เพียงพอ และควรมีการอบรม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหืแก่บุคลากรเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ”10
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงหรือระดับจังหวัดยัง
ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและครอบคลุม
ประชาชนให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ อีกทั้ง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท
4.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านสถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “สถานที่ตั้งและช่องทางการรับ
เรื่องร้องทุกข์มีความเหมาะสม เนื่องจากมีนโยบายให้เน้นความสะดวกในการเข้าใช้บริการของประชาชน
แต่ควรมีการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ทางเสียง สาหรับผู้พิการทางสายตา, ผู้พิการแขนขา และ
อื่นๆเพื่อให้ผู้รับเรื่องร้องทุกข์สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไร้ขีดจากัด”11
นอกจากนี้แล้วผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ควรมีการเพิ่ม
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้พิการให้เข้าถึงได้ง่าย”12
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่ าวว่ า
“สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์มีความเหมาะสม มีให้ประชาชนเลือกใช้หลากหลายช่องทาง
เช่น ทางเว็บไซต์, หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567, การมาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์ดารง
ธรรม และทางแอพพลิเคชั่น Spond”13

10

ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลาย
เถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
11 ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 16 มกราคม 2563.
12 ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน
, กรุงเทพมหานคร, 14 มกราคม 2563.
13 นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
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นิติกรปฏิบัติการของศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ปัจจุบันช่องทางการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์มีหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกใช้ตามที่สะดวก และสถานที่ตั้งในการรับเรื่องร้องทุกข์
มีความเหมาะสม”14
ประชาชนผู้เข้ารับบริการ จานวน 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นสดคล้องกันว่า “สถานที่ตั้งและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์มีความเหมาะสมดีแล้ว”15
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้หลากหลายช่องทาง และสถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อได้
สะดวก แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้พิการทางสายตา และผู้พิการแขนขา ที่ไม่สะดวกในการร้องทุกข์จึงควรมี
ช่องทางการรับบริการร้องทุกข์ทางเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถดาเนินการได้ ด้วยตนเองโดยใช้
แค่เสียง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.4 ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบการทางาน
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ระบบการทางานของศูนย์ดารง
ธรรมมีความเหมาะสมกับสภาพของปัญหา ข้อกฎหมาย และระยะเวลาในการดาเนินการ”16
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ควรมีการวางระบบที่ดีกว่านี้
เนื่องจากในปัจจุบันการสั่งการจากส่วนกลางไม่ได้มองถึงการปฏิบัติในพื้นที่ ทาให้การปฏิบัติของพื้นที่
ประสบปัญหา และล้าช้าได้”17

14

นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
15 ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลาย
เถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
16 ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 16 มกราคม 2563.
17 ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน
, กรุงเทพฯ, 14 มกราคม 2563.
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่าวว่ า
“ระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมมีความเหมาะสม”18
นิติกรปฏิบัติการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ระบบการทางานบางครั้งเป็น
การทางานซ้าซ้อนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้การทางานล่าช้า ใช้เวลาไปกับการร่างหนัง สือ
ราชการ เห็นควรปรับทิศทางการทางานของศูนย์ ดารงธรรม ให้เป็นไปในทางกากับดูแล รายงานผลการ
ดาเนินการแบบย่อ รวบรัด สั้น ได้ใจความ และควรมีระบบสารสนเทศที่ช่วยเหลือการร่างหนัง สือของ
บุคลากรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา เพื่อลดระยะเวลาการร่างหนัง สือราชการ มิให้เกิด
ภาพลักษณ์เช่นเดิมเหมือนในอดีต ควรเพิ่มอานาจให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสามารถกากับดูแล สั่งการ
ส่วนราชการในจังหวัดได้ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะได้สะดวกในการก ากับ
หน่วยงานราชการที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”19
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาพบว่าระบบการทางานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่ควรมีการ
ปรับปรุงด้านการสนับสนุนให้การทางานแบบรวดเร็วมากกว่าเดิม โดยควรมีการลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่มี
การทางานซ้าซ้อน และควรมีระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
4.5 ปัญหาและอุปสรรคด้านระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ระบบการประสานงาน ติดตาม
และการส่งต่อมีความเหมาะสมดีแล้ว”20
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ควรมีการเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อประสานงานกลุ่มย่อย และสามารถดาเนินการได้โดยเร็ว และควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และมีช่องทางการติดต่อประสานงานจากส่วนกลางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหางานตามข้อสั่งการ

18

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
19 นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
20 ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย, สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
กรุงเทพมหานคร, 16 มกราคม 2563.
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ของผู้บังคับบัญชา และให้อ านาจการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบผู้ร้อง เรียนและผู ้ ถ ู ก
ร้องเรียน”21
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติก ารของศูนย์ ด ารงธรรมจัง หวัด สระแก้ว กล่าวว่ า
“ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ แต่ควรเพิ่มช่องทางการประสานงานในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาต่อไป”22
นิติกรปฏิบัติการของศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว กล่าวว่า “ระบบการประสานงาน
ติดตามและการส่งต่อยังไม่เหมาะสม เพราะการประสานงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนการติดตามนั้น ต้องอาศัยการติดตามของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง
ซึ่ง ควรจะมีระบบสารสนเทศที่ช่วยย ้าเตือนก่อนระยะเวลาการด าเนินการจะถึงก าหนด และผู้บริหาร
องค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบระยะเวลาได้ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ และการ
ส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว และควรกาหนดทิศทางของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และอ าเภอให้เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นที่พึ่งในการแสวงหาความยุติธรรมของประชาชนที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมตามกระบวนการได้ โดยไม่เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่”23
ประชาชนผู้เข้ารับบริการท่านที่ 1 ถึง ท่านที่ 3 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า “ระบบการ
ประสานงานมีความเหมาะสมดีแล้ว ช่วยติดตามงานดี”24
ประชาชนผู้เข้ารับบริการท่านที่ 4 กล่าวว่า “ระบบการทางานดี และอยากให้เป็นที่พ่งึ ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง”25
21ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว,

สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,

กรุงเทพมหานคร, 14 มกราคม 2563.
22นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย
นันทน์สถาพร พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
23นิติกรปฏิบัติการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร พลายเถื่อน,
สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
24ประชาชนผู ้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย นั น ทน์ สถาพร
พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
25ประชาชนผู ้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สระแก้ ว , สั ม ภาษณ์ โ ดย นั น ทน์ สถาพร
พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
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ประชาชนผู้เข้ารับบริการท่านที่ 5 กล่าวว่า “ระบบการทางานเหมาะสมดี แต่ขอให้ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที”26
จากข้อมูลที่ได้ศึกษา พบว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อมีความเหมาะสม
ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็ว ควรมีสารสนเทศที่ช่วยกากับติดตามงานให้ไป
ในทิศทางเดียวกันและยึดมั่นในความเสมอภาคของประชาชน และเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่

26

ประชาชนผู้เข้ารับบริการ ศูนย์ด ารงธรรมจัง หวัดสระแก้ว , สัมภาษณ์โดย นันทน์สถาพร
พลายเถื่อน, สระแก้ว, 14 มกราคม 2563.
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ทั้งหมด จานวน 10 คน ได้สรุปปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสระแก้วเป็นประเด็นสาคัญได้ดังนี้
5.1.1 ด้านโครงสร้างและอานาจหน้าที่
จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมทุกระดับนั้นได้
ออกแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งเมื่อพิจารณาจากระดับกระทรวงจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการมีผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทยอยู่อย่างครบถ้วนทั้ง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมในกระทรวงมหาดไทย ที่ทาหน้าที่กากับดูแล อานวยการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
และโครงสร้างของศูนย์ดารงธรรมในระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม
ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส านักงานจัง หวัดเป็นเลขานุการร่วมและมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะกรรมด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของศูนย์ดารงธรรมใน
ระดับจังหวัดนั้นมีความเหมาะสมและครอบคลุมการทางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตาม
จากผลข้อมูลที่ได้ศึกษาบ่งชี้ให้เห็นว่ายังต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่หรือ แก้ไ ขเพิ่มเติม
ในเรื่องอานาจการตรวจสอบตัวตนในทะเบียนราษฎร์ของผู้มาร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรีย นเพื่ออานวยต่อ
การดาเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีระบบ
5.1.2 ด้านทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
จากการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นส่วนกลางหรือศูนย์ด ารงธรรมระดับจังหวัดนั้นยัง ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนให้การ
ทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและครอบคลุมประชาชนให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ อีกทั้งยัง
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากปัจจุบันเรื่องราวร้องทุกข์มี
ภาระงานปริมาณมากและมักจะมีกรณีข้อพิพาทที่ต้องอาศัยข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรในศูนย์
ดารงธรรมยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านกฎหมาย (นอกจากนิติกร) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1 ได้กล่าวว่าข้าราชการนิติกรชานาญการ
ถูกจากัดสิทธิ์ไม่สามารถสอบเลื่อนระดับตาแหน่งชานาญการพิเศษได้เมื่อดารงตาแหน่งชานาญการครบ 4
ปี ตามคุณสมบัติทั่วไปและผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งรู้สึกขาดความ
มั่นคงในอาชีพ ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน ดังนั้นควรมีการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายให้
มากขึ้นหรืออาจมีการอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความชานาญ
มากขึ้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดาเนินงานได้รวดเร็วและมีประสิทธภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์2 ที่ได้กล่าวว่าศูนย์ดารงธรรมมีหน้าที่หลักในการอานวยการและประสานการบูรณา
การการแก้ไขเรื ่องร้ องเรียน ร้องทุกข์และปัญ หาความเดือ ดร้ อนให้ แก่ประชาชนแต่ ควรมี การเพิ ่ ม
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจะทาให้สามารถจัดโครงสร้างการปฏบัติงานได้อย่างมีระบบ
มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าต าแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษจะมีเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก
จังหวัด อีกทั้งยังมีข้อจากัดของโอกาสก้าหน้าในหน้าที่การงาน เมื่อเทียบกับตาแหน่งอื่นในหน่วยงาน
5.1.3 ด้านสถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
จากการศึ ก ษาพบว่ า ศู นย์ ด ารงธรรมได้ม ี การเปิ ด โอกาสให้ ประชาชนสามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์สายด่วน 1567, ทางไปรษณีย์ และเว็บไซต์ของ
ศูนย์ดารงธรรม ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสถานที่ตั้งมีความเหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้ามา
ติดต่อได้สะดวก แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้พิการทางสายตา และผู้พิการแขนขา ที่ไม่สะดวกในการร้องทุกข์
จึงควรมีช่องทางการรับบริการร้องทุกข์ทางเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง
โดยใช้แค่เสียง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1

สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมมิติใหม่, (กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์ จากัด, 2558),
135.
2 นพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์ , “ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องทุก ข์เ พื่อ
อานวยความเป็นธรรมศูนย์ดารงธรรม,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, การเมืองการปกครองสาหรับ
นักบริหาร คณะรัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), 47.
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5.1.4 ด้านระบบการทางาน
จากการศึกษาพบว่าระบบการทางานโดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับหนึ่ง แต่
ควรมีการปรับปรุงด้านการสนับสนุนให้การทางานแบบรวดเร็วมากกว่าเดิม โดยควรมีการลดขั้นตอนบาง
ขั้นตอนที่มีการทางานซ้าซ้อน และควรมีระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรวุฒิ กีรติกานต์3 ที่ได้พบว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมมีความล่าช้า
เนื่องจากภาระงานมีจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ระบบการท างานยัง เป็นเพียงการ
ดาเนินการเชิงตั้งรับมากกว่าเชิงรุก หรือแม้แต่การนัดคู่ความมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและอาญา
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มาตามนัดก็ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งต่างจากหลักของกฎหมายพิจารณา
ความอาญาที่เมื่อเกิดการสอบสวนขึ้นแล้ว พนักงานสอบสวนสามารถออกกฎหมายผู้ถูกเรียกได้ ถ้ าผู้ถูก
เรียกไม่มาตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ก็สามารถออกหมายจับกุมต่อไปได้ หรือการทางานซ้าซ้อนใน
การทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์มีหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) หรือสานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นช่องทางที่อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนร้องทุกข์ปัญหาต่างๆ แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวร้อง
ทุกข์นั้นก็จะถูกส่งมายังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปประกอบกับภาระงานเดิม
ที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงอยู่ แล้วเมื่อหลายอย่างมารวมกันเกิดความซ้าซ้อนและ
ความไม่สมดุลของปริมาณภาระงานกับจานวนบุคลากรทาให้การดาเนินงานล่าช้า
5.1.5 ด้านระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
จากการศึกษาพบว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อยังต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็ว ควรมีสารสนเทศที่ช่วยกากับติดตามงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย4 ที่ได้กล่าวว่าในการจัดข้อมูล
ส่วนกลางควรมีรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียกใช้งานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยเพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
3

พีรวุฒิ กีรติกานต์, “การพัฒนานากระบวนการแก้ไขปัญหาและเพิ่มกรอบอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ : กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ในเขตปริมณฑลของกรงุเ ทพ
มหานคร,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561),
54-56.
4 สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการ
ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมมิติใหม่, (กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์ จากัด, 2558),
147.
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ปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลและการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น และในการติดตามและการส่ง ต่อนั้นควรยึดมั่นในความเสมอภาคของ
ประชาชน และเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่
5.2 อภิปรายผล และการสังเคราะห์
5.2.1. โครงสร้าง ระเบียบ ข้อกฎหมายของศูนย์ดารงธรรม
โครงสร้างองค์กรของศูนย์ด ารงธรรมทั้ง ส่วนกลาง (ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวง
มหาดไทย) และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วนั้นมีความคล้ายคลึงกันคือ มีสายบังคับบัญชาค่อนข้างมาก
ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้กระบวนการดาเนินงานมีหลายขั้นตอนและทาให้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ใช้เวลานาน เกิดความล่าช้า แต่ในโครงสร้างองค์กรนั้นจะเห็นได้ว่าเน้นการบูรณาการและการมีสว่ นร่วม
ทุกภาคส่วนระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน องค์กรภาคเอกชน และมีการจัดตั้ง
ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเข้าถึงทุกพื้นที่ โดยศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนกลางที่ มี ฐานะเป็น หน่วยงานเทีย บเท่ าระดับกองภายในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง มีอานาจหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างแท้จริงตามหลักการบริหารงานราชการในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารราชการต้อ งเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ส ุ ข ของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง มี
ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าต่อภารกิจราชการ5 โดยมีศูนย์ดารงธรรมส่วนภูมิภาค ได้แก่ศูนย์ดารง
ธรรมระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ที่เป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง มีการวิเคราะห์ติดตาม ประสานงาน
ประเมินผลการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้นในภาพรวมของโครงสร้างองค์กรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสระแก้วนั้นมีความ
เหมาะสมในเรื่องการบูรณาการทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี แต่ ปัญหาคือขั้นตอนการด าเนินงานมี ห ลาย
ขั้นตอนควรมีการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความกระชับลงเพื่ อความรวดเร็วในการดาเนินงาน
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และกฎหมายไม่ได้ให้อานาจศูนย์ดารงธรรมไว้อย่าง
ชัดเจน ได้แก่อานาจในการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ในการคัดกรองเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและระงับ
ข้อพิพาทและอานาจในด้านการติดตาม เร่งรัดหน่วยงานปลายทางที่ศูนย์ดารงธรรมได้ติดต่อประสานงาน
5

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545, มาตรา 3/1, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก (2 ตุลาคม 2545): 1.
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ทาให้ไม่สามารถบังคับด้วยกฎหมายในการเร่งรัดติดตามงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ จึงเห็นสมควรมีการ
พิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมายให้ความสาคัญต่อการการกระจายอานาจมาให้ศูนย์ดารงธรรมได้
มีอานาจทางกฎหมายมากขึ้น เพื่อให้ศูนย์ดารงธรรมสามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
5.2.2 ทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
ศูนย์ดารงธรรมถึงแม้ว่าจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้หน่วยงานได้เข้าถึง
ประชาชนทุกพื้นที่ แต่ทุกหน่วยงานยังต้องอาศัยทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานที่ เพียงพอ และ
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเพาะด้าน ซึ่งศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบันนี้ยังมีทรัพยากรไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์สานักงานที่สนับสนุนการทางานให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณงานมีจานวน
มากขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรและเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง
ในปัจจุบันด้วยเพราะสาเหตุการเกิดข้อพิพาทนั้นส่วนใหญ่มาจากความเดือดร้อนหรือความขัดแย้ง ใน
ชุมชน เช่น ปัญหาที่ดิน หนี้นอกระบบ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ร้องเรียนประชาชนด้วยกันเอง ขอความ
ช่วยเหลือหรือเดือดร้อนเรื่องต่างๆ ซึ่งปริมาณงานมีมากขึ้นในขณะที่บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางมีน้อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายซึ่งในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วนั้นมีตาแหน่ง
นิติกร จานวน 1 คนเท่านั้นที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ควรให้ความสาคัญในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอเหมะสม เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สาคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรยึดหลักความคุ้มค่าตามหลักธรรมมา
ภิบาล (Good Governance) ที่ควรพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับนุนการดาเนินงาน
ภารกิจของรัฐให้คุ้มค่า6 ซึ่งในกรณีศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วนั้นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายมีน้อย เนื่องจากเรื่องข้อพิพาทมี ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ เรื่องที่ดิน การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ การแจ้งเบาะแสต่างๆ
เป็นต้น ดังนั้นควรมีการแก้ไขปัญหาโดยจัดสรรเพิ่มอัตรากาลังให้เพียงพอ อาจจะต้องมี นิติกรหรือผู้ช่วย
นิติกรอย่างน้อยจานวน 1 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนิติกรได้ และไม่ต้องเสียอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่
ด้านอื่นที่ต้องมาทาหน้าที่แทนนิติกรแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพียงพอและอาจทาให้เกิดปัญหา

6

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546, มาตรา 6,
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 100 ก (9 ตุลาคม 2546): 1.
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ในการด าเนิ นงานได้ ซึ ่ ง กรณีเ ช่ นนี้ ห น่ วยงานจะเสี ย อั ต ราก าลั ง ด้ า นอื่ นแต่ ผ ลการด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่คุ้มค่า
5.2.3 สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านสถานที่ตั้ง
และช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ เนื่องจากให้ความสาคัญในด้านช่องทางการรับเรื่อง ร้องทุกข์ โดยศูนย์
ดารงธรรมส่วนภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานหลักที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์
ดารงธรรมระดับจังหวัดและระดับอาเภอ และในกรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วนั้นมีสถานที่ตั้ง
ที่เหมาะสม เนื่องจากตั้งอยู่ในที่มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อได้อย่างสะดวก
ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถตู้สาธารณะ ส่วนด้านช่องทางการรับ
เรื่อง ร้องทุกข์นั้น หากไม่สามารถมาร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ก็สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ทาง
โทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ ทางแอพพลิเคชั่น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าศูนย์ดารงธรรมมีมาตรการเชิง
รุกในการพยายามเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามควรคานึงถึงประชาชนกลุ่มผู้พิการทาง
สายตาและผู้พิการแขน/ขาขาดด้วย เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง หาก
เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ผู้พิการต้องการร้องเรียนด้วยตนเองจะไม่สามารถใช้ช่องทางที่ผู้พิการบกพร่องใน
อวัยวะดังกล่าวได้ ควรเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Control
System) โดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงนี้เพื่อประโยชน์ใน
การร้องทุกข์ของกลุ่มคนผู้พิการดังกล่าวได้
5.2.4 ระบบการทางาน
ที่ผ่านมาศูนย์ดารงธรรมเป็นหน่วยงานที่ช่วยบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชนได้
มาก สังเกตได้จากสถิติจานวนเรื่องที่รับเข้ามา และจานวนเรื่องที่ได้รับการยุติแล้วในแต่ละปี จะเห็นได้ว่า
ศูนย์ดารงธรรมสามารถจัดการยุติเรื่อง ข้อพิพาทได้ดี แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทนั้นได้
โดยง่าย เนื่องจากระบบการทางานต้องอาศัยกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีความ
ยาก และซับซ้อน มักจะเกิดปัญหาในการดาเนินงานเพราะปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมยังขาดกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจึงดาเนินการได้เพียงการส่งต่อปัญหาร้องเรียนให้หน่วยงาน
ปลายทางที่เกี่ยวข้องและติดตามผลเท่านั้น ไม่มีอานาจในการตรวจสอบหรืออานาจในการแก้ไขปัญ หา
นั้นๆได้ เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกลางรับเรื่องและส่งต่อ เท่านั้น อีกทั้ง ข้อพิพาทบางเรื่องมีความ
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ซับซ้อนละเอียดอ่อนทาให้ต้องใช้เวลาในการดาเนินงาน ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็วตามความ
คาดหวังของประชาชน นอกจากนี้แล้วพบว่าระบบการทางานนั้น ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทา
ให้การทางานล่าช้า ใช้ เวลาไปกับการร่างหนังสือราชการ เห็นควรปรับทิศทางการทางานของศูนย์ดารง
ธรรม ให้เป็นไปในทางกากับดูแล รายงานผลการดาเนินการแบบย่อ รวบรัด สั้น ได้ใจความ และควรมี
ระบบสารสนเทศที่ช่วยเหลือการร่างหนังสือของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา เพื่อลด
ระยะเวลาการร่างหนังสือ ควรเพิ่มอ านาจให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสามารถก ากับดูแล สั่ง การ ส่วน
ราชการในจังหวัดได้ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะได้สะดวกในการกากับหน่วยงาน
ราชการที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.5 ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ศูนย์ดารงธรรมเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางในการรับเรื่อง ร้องทุกข์ แล้วส่งต่อเรื่อง
นั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอานาจในการตัดสินแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ดังนั้นในการประสานงานและ
การส่งต่อเรื่องร้องทุกข์นั้นจึงมีความสาคัญมากเพราะศูนย์ดารงธรรมถือเป็นที่พึ่งของประชาชนในเบื้องต้น
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากการดาเนินงานล่าช้าก็จะทาให้ประชาชนผิดหวัง ไม่พึงพอใจ แต่ในปัจจุบัน
ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่เช่นกัน
นั่นคือระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อยังไม่เหมาะสม เพราะการประสานงานต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนการติดตามนั้น ต้องอาศัยการ
ติดตามของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง ซึ่งควรจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยย้าเตือนก่อนระยะเวลา
การดาเนินการจะถึงกาหนด และผู้บริหารองค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบระยะเวลาได้ เพื่อป้องกันการ
เกิดข้อผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ และการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว และ
ควรกาหนดทิศทางของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและอาเภอให้เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นที่พึ่งในการแสวงหา
ความยุติธรรมของประชาชนที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมตามกระบวนการได้ โดยไม่
เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ และที่สาคัญระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ควรคานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทันท่วงที รวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) จากการศึกษาพบว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมยังมีปปัญหา อุปสรรค
เรื่องความล่าช้า ซึ่งสาเหตุมาจากการทางานที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะต้องลดขั้นตอน
บางขั้นตอนในการดาเนินงานให้เหมาะสม หรือลดระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อให้ดาเนินงานได้เร็วขึ้น
ปัญหาการใช้เวลาในการร่างหนังสือราชการนาน การประสานงาน การติดตามยังต้องอาศัยการติดตาม
ของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง ยังขาดระบบการติดตามผลการดาเนินงานที่ทันสมัยและรวดเร็ว ดังนั้นควรจัด
ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยจัดเก็ บข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล แบ่งปันข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2) จากการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมยังขาดช่องทางการรับเรื่อง ร้องทุกข์ของ
ประชาชนกลุ่มคนพิการทางสายตา และแขน ขา ขาดนั้น ควรมีการจัดให้มีระบบการสั่งการด้วยเสียง
(Voice Control System) ที่ผู้พิการกลุ่มดังกล่าวนั้นสามารถร้องเรียนได้ด้วยตนเอง
3) จากการศึกษาพบว่า ศูนย์ ด ารงธรรมยัง ขาดแคลนบุค ลากรที ่มี ความรู ้ ด ้ า น
กฎหมาย ดังนั้นควรมีการพัฒนาความรู้ความชานาญของบุคลากร โดยกาหนดให้มีหลักสูตรอบรมความรู้
ด้านกฎหมาย และทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงหลักการและนโยบาย
1) จากการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมขาดกฎหมายที่ให้อานาจในการดาเนินการ
ที่ชัดเจนทาให้การดาเนินงานล่าช้า ดังนั้นควรมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ศูนย์ดารงธรรมมีอานาจในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้มาร้องทุกข์ และผู้ถูกร้องทุกข์ โดยให้สามารถตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ได้ และ
ควรปรับปรุงกฎหมายให้ศูนย์ดารงธรรมมีอานาจบังคับติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเต็มที่
2) จากการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี ความ
ชานาญด้านการกฎหมายหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังนั้นควรแก้ไขโดยอาจมีการแต่งตั้งข้าราชการจาก
ส่วนราชการอื่นให้หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง กรณีที่เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวควรก าหนดให้ผู้สมัครส าเร็จการศึ กษาด้านนิติศาสตร์ และอาจจะขอความร่วมมือสภาทนาย
จังหวัด ให้ทนายความอาสาเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และควรมีการสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยการจัดสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง สนับสนุนความดีความชอบ
กรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่อย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
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ดารงธรรมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้แก่ศูนย์ดารงธรรม โดยอาจจะมี
การแยกบัญชีของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดออกจากส านักงานจัง หวัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้มากขึ้น หรือมีการกาหนดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ให้มากขึ้น
3) จากการศึกษาพบว่าศูนย์ดารงธรรมเป็นหน่วยงานกลางในการรับเรื่อง ร้องทุกข์
จากประชาชนแล้วส่งต่อ ติดตามผลและแจ้งให้ประชาชนผู้มาแจ้งเรื่องได้ทราบ โดยเป็นหน่วยงานที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังมีปัญหาด้านโครงสร้าง อานาจ กฎหมาย ที่ยัง
ไม่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มี ความล่าช้าในการดาเนินงาน แต่ศูนย์ดารงธรรมก็
เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้มากในเรื่องการช่วยรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ และช่วยยุติข้อพิพาทได้จานวนมาก
ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นสมควรว่าควรให้มีศูนย์ดารงธรรมเช่นนี้ต่อไป และปรับปรุงในส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้
สามารถแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และให้คาปรึกษาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ทาให้ทราบแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้พัฒนา
มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหากมี
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาในมิติของการหาสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานในเชิง
ปริมาณควบคู่การศึกษาเชิงคุณภาพ หรือการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของศูนย์
ดารงธรรม หรือการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย อาจจะศึกษาลึกลงไปในระดับอาเภอ ตาบล เป็น
ต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มากขึ้นหรืออาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริ หาร
จัดการในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านหรือมิติอื่นๆให้
ครอบคลุมระบบการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมเพื่อให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในด้านอื่นๆด้วย
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รายการอ้างอิง
หนังสือและบทความในหนังสือ
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ชลบุรี.” วารสารการบริหารปกครอง. ฉ.2 (2561): 409.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และให้คาปรึกษาของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์นี้ จัดท าโดยนักศึกษาปริญญาโทตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสาหรับนั กบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์จะเป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) ตามแนวคาถามที่กาหนด โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สระแก้ว เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้เป็นความลับ ดังนั้นจึงขอความกรุณาผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ว่าที่ร้อยตรี นันทน์สถาพร พลายเถื่อน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสาหรับนักบริหาร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประเด็นคาถามสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของศูนย์ดารงธรรมในกระทรวงมหาดไทย
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 เพศ…………………………
1.3 อายุ.............................
1.4 ระยะเวลาในการทางานรวม........................ปี .....................เดือน
1.5 หน้าที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................
ระยะเวลาในการทางานเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบนี้ ........................ปี .....................เดือน
2. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรม
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมในปัจจุบัน ในความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
3.1 ด้านทรัพยากร
ท่านคิดว่าศูนย์ดารงธรรมมีทรัพยากรที่สนับสนุนการทางานที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้านบุคลากร
1) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
4.1 ท่านคิดว่าสถานที่ตั้งของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ท่านคิดว่าช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. ระบบการทางาน (Work Process)
ท่านคิดว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ท่านคิดว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประเด็นคาถามสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้ว
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 เพศ…………………………
1.3 อายุ.............................
1.4 ระยะเวลาในการทางานรวม........................ปี .....................เดือน
1.5 หน้าที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................
ระยะเวลาในการทางานเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบนี้ ........................ปี .....................เดือน
2. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ในความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไร มี
ความเหมาะสมหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
3.1 ด้านทรัพยากร
ท่านคิดว่าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรที่สนับสนุนการทางานที่เพียงพอหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้านบุคลากร
1) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
4.1 ท่านคิดว่าสถานที่ตั้งของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ท่านคิดว่าช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ระบบการทางาน (Work Process)
ท่านคิดว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ท่านคิดว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประเด็นคาถามสาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้ว
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 เพศ…………………………
1.3 อายุ.............................
1.4 ระยะเวลาในการทางานรวม........................ปี .....................เดือน
1.5 หน้าที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................
ระยะเวลาในการทางานเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบนี้ ........................ปี .....................เดือน
2. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ในความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไร มี
ความเหมาะสมหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
3.1 ด้านทรัพยากร
ท่านคิดว่าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรที่สนับสนุนการทางานที่เพียงพอหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้านบุคลากร
1) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
4.1 ท่านคิดว่าสถานที่ตั้งของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ท่านคิดว่าช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ระบบการทางาน (Work Process)
ท่านคิดว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ท่านคิดว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประเด็นคาถามสาหรับประชาชนผู้เข้ารับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ…………………………
1.2 อายุ.............................
1.3 การเดินทางโดย................................................................................................................................
1.4 เคยเข้ารับบริการจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วหรือไม่...........................................................
ถ้าเคย ครั้งนี้เป็นครั้งที่.............................................
1.5 ท่านมาติดต่อขอรับบริการเรื่อง.........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว ในความคิดเห็นของท่านเป็นอย่างไร มี
ความเหมาะสมหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทรัพยากรและบุคลากรที่สนับสนุนการทางาน
3.1 ด้านทรัพยากร
ท่านคิดว่าศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรที่สนับสนุนการทางานที่เพียงพอหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ด้านบุคลากร
1) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ท่านคิดว่าบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สถานที่ตั้งและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
4.1 ท่านคิดว่าสถานที่ตั้งของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ท่านคิดว่าช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ระบบการทางาน (Work Process)
ท่านคิดว่าระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อ
ท่านคิดว่าระบบการประสานงาน ติดตามและการส่งต่อของศูนย์ดารงธรรมเป็นอย่างไร มีความ
เหมาะสมหรือไม่……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ควรแก้ไข/เพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบการศึกษาวิจัย

ภาพ ข-1 การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาพ ข-2 การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่มา: ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้ว
จากภาพ ข-1 และ ข-2 เจ้าหน้าที่กลุ่มศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสระแก้วดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้กับคู่กรณีทุกฝ่าย ในเบื้องต้นเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมตามแนวทางที่ระเบียบและกฎหมายกาหนดไว้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
ตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน

ว่าที่ร้อยตรี นันทน์สถาพร พลายเถื่อน
21 ธันวาคม 2517
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ (ผช.ผอ.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย)
สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2544 ตาแหน่ง นิติกร3-5 ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
สานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง กรมสรรพากร
พ.ศ.2549 ตาแหน่ง นิติกร 5 กลุ่มงานสนับสนุนงานคดี
สานักงานอัยการจังหวัดพัทยา สานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ.2553 -2554 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดชลบุรีและปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2556-2557 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดระยองและปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พ.ศ.2560 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ (ผช.ผอ.) กลุ่มงาน
ร่างกฎหมายสานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
พ.ศ.2561 ช่วยราชการสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9
พ.ศ.2561-2562 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ ช่วยราชการ
สานักงานจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
พ.ศ.2563 ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ(ผช.ผอ.)กลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
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