
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและแนวทางการจดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 

ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
 

จัดท าโดยศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. ขั้นตอนการเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 

 1.1.ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี .แจ้งบัญชำนำยกรัฐมนตรีมี เห็นชอบให้จัดกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ . (ครม.สัญจรครั้งที่ .1/2562.และตรวจรำชกำรระหว่ำงวันที่ 
11-12 พฤศจิกำยน 2562 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง .1.(จังหวัดกำญจนบุรี  จังหวัดรำชบุรี 
และจั งหวัดสุพรรณบุ รี ) .โดยนำยกรัฐมนตรี จะตรวจรำชกำรในพ้ืนที่ จั งหวัดกำญจนบุรี .จั งหวัดรำชบุ รี 
และประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดกำญจนบุรี โดยส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคประชุมหำรือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับเรื่องร้องเรียนและปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชน ในวันที่ 30 ตุลำคม 2562 ณ อำคำรส ำนักงำน ก.พ.(เดิม) กรุงเทพมหำนคร 
 1.2.กระทรวงมหำดไทยแจ้งจังหวัดเตรียมกำรในกำรตรวจรำชกำรและกำรประชุม คณะรัฐมนตรี 
อย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ (ครม.สัญจร) โดยเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
ผังกำรจัดที่นั่งส ำหรับผู้บริหำรของส่วนรำชกำรทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และประชำชน ข้อมูลกำรแก้ไขปัญหำ 
ควำมเดือดร้อนของประชำชน วัสดุ อุปกรณ์ และยำนพำหนะประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
เตรียมควำมพร้อมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักเลขำนำยกรัฐมนตรี 
 1.3.จั งหวัดกำญจนบุรีประสำนงำนส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่ องรำวร้องทุกข์ .ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงมหำดไทยแจ้งสถำนที่จัดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำในระหว่ำงกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำง 
เป็นทำงกำรนอกสถำนที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 โดยสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจะต้องตั้งอยู่ห่ำง 
จำกสถำนที่จัดประชุม ครม.สัญจรอย่ำงน้อย 1 กิโลเมตร และต้องเป็นสถำนที่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้กับประชำชนที่มำยื่นเรื่องจ ำนวนมำกได้  
   วันที่ .11.พฤศจิกำยน 2562 จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ณ โรงเรียนเทศบำล 5        
(กระดำษไทยอนุเครำะห์) ต ำบลบ้ำนเหนือ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  
   วันที่ .12.พฤศจิกำยน  2562 จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ณ บริเวณ อำคำรเรียน 
รวมอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 
 1.4.ส ำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (สลน.) กระทรวงมหำดไทย  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จำกส่วนกลำงมำประชุมส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เกี่ยวกับกำรเตรียมกำรและมอบหมำยภำรกิจ 
กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 ในภำพรวม 
       โดยส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด
กำญจนบุรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันไปดูควำมพร้อมและควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม 
ส่วนหน้ำและประสำนงำนกำรเตรียมกำรเบื้องต้นกับหน่วยงำนเจ้ำของสถำนที่ 
 1.5.จังหวัดกำญจนบุรี มีหนังสือถึงโรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
ขอควำมอนุ เครำะห์ ใช้สถำนที่หน่ วยงำนเป็นสถำนที่ ตั้ งศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ ำ .แจ้ งส่ วนรำชกำร 
และอ ำเภอส่งเจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ รวม 22 หน่วยงำน 13 อ ำเภอ 
  

/1.6 ส ำนักงำน... 

 

 

 



 1.6 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีแจ้งก ำหนดเดินทำงไปตรวจรำชกำรและประชุมคณะรัฐมนตรี  
อย่ำงเป็นทำงกำรสรุปกำรนอกสถำนที่  (ครม.สัญจร) ครั้ งที่  1/2562 เพ่ือให้จั งหวัดเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และกำรรำยงำนข่ำวควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนหรือประชำชนที่มำยื่นเรื่อง 
ร้องทุกขใ์นพ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี.ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ 
 1.7.จังหวัดกำญจนบุรี .โดยที่ท ำกำรปกครองจังหวัดกำญจนบุรีจัดประชุมหน่วยงำนควำมมั่นคง 
และอ ำเภอเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรข่ำว กำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของรำษฎรที่ได้รับควำมเดือดร้อน
กลุ่มต่ำง.ๆ ในพ้ืนที่และกำรเตรียมควำมพร้อม/มำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรชุมนุมประท้วงของประชำชนในพ้ืนที่  
(5 พฤศจิกำยน 2562  ณ ห้องปฏิบัติกำร POC ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี ) 
 1.8 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำญจนบุรี สรุปข้อมูลและจ ำแนกประเภทเรื่องร้องเรียนที่มีแกนน ำเคลื่อนไหว   
ในพ้ืนที่ซึ่งคำดว่ำจะน ำมวลชนมำยื่นเรื่องสอบถำมควำมคืบหน้ำต่อนำยกรัฐมนตรีในระหว่ำงกำรประชุม.ครม.
สัญจร และรำยงำนควำมเคลื่อนไหวของแกนน ำกลุ่มต่ำงๆ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กระทรวงมหำดไทย  
และส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ทรำบ 
 1.9 กระทรวงมหำดไทย โดยส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย       
จัดประชุม Video Conferrence ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและอ ำเภอ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ภำคกลำงตอนล่ำง (จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ประชำชนที่คำดว่ำจะเดินทำงมำยื่นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยให้ทุกจังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ภำคกลำงตอนล่ำง รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่คำดว่ำจะเดินทำงมำยื่นหนังสือ 
ต่อนำยกรัฐมนตรี จำกกำรประสำนงำนจำกหน่วยข่ำวกรองในพ้ืนที่และจำกกลุ่มแกนน ำที่มำยื่นหนังสือต่อศูนย์ด ำรง
ธรรมจังหวัด และข้อมูลในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (10 พฤศจิกำยน 2562 
เวลำ 15.00 น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี) 
 1.10.จังหวัดกำญจนบุรีประชำสัมพันธ์ กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 
 1).ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดกำญจนบุรี ประสำนสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่น ำเสนอข่ำว 
 2).แจ้งสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยและอ ำเภอทุกอ ำเภอประชำสัม พันธ์ผ่ำน 
หอกระจำยข่ำว 
 3).จัดท ำและติดตั้ งป้ำยประชำสัมพันธ์ กำรจัดตั้ งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.บริ เวณชุมชน 
ทำงแยกทำงเลี้ยวและถนนสำยหลักโดยกำรติดป้ำยบอกทำงทุกระยะ 1 กิโลเมตร ในรัศมี 10 กิโลเมตร  
ก่อนถึงท่ีตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำและสถำนที่ประชุมครม.สัญจร 
 1.11.ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดกำญจนบุรี เตรียมกำรก่อนกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอก
สถำนที่ (ครม.สัญจร) ประกอบด้วย 
 1).จัดสถำนที่ตั้งของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ โดยกำรจัดสถำนที่ประกอบด้วย ห้องไกล่เกลี่ย ห้อง
รับรองข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ ข้ำรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชนผู้มำรับ
บริกำร 
 2).ประสำนส่วนรำชกำรที่ก ำหนดและอ ำเภอทุกอ ำเภอที่ก ำหนดให้ส่งเจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำนประจ ำ    
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ รวม 22 หน่วยงำน 13 อ ำเภอ เพ่ือขอรำยชื่อและจัดท ำรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
รวมทั้ง กำรซักซ้อมกำรปฏิบัติ 
 

/(3).ประสำนงำน... 
 



 3).ประสำนงำนขอรับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนเตรียมอำหำร/น้ ำดื่ม ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำ
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จ ำนวน 2 วัน 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
  ขั้นตอนที่  1 :.ประชำชนรับบัตรคิวและยื่นเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ตำมแบบฟอร์ม 
ของศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (1111) 
  ขั้นตอนที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนศูนย์บริกำรประชำชนและศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 
ด ำเนินกำร  
    ลงทะเบียนรับเรื่อง 
    คัดกรองเรื่องและถ่ำยเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 3 : ส่งเรื่องต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
                      กรณีหน่วยงำนในส่วนกลำงส่งให้กรมและหน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำ 
    กรณีเรื่องเกี่ยวกับพ้ืนที่ส่งให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดแจกจ่ำยหน่วยงำนในพื้นท่ี 
  ขั้นตอนที่ 4 : แจ้งผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเบื้องต้นให้ผู้ร้องทรำบ 
    แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องทรำบในวันที่ยื่นเรื่อง 
    กรณีไม่สำมำรถแจ้งผลกำรตรวจสอบและผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องทรำบในวันยื่นเรื่อง
เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เก่ียวกับปัญหำระดับนโยบำยรัฐบำล และข้อสั่งกำร ซึ่งไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำในระดับพื้นที่ได้ 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จะรับเรื่องไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

3. ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
       ปัญหำอุปสรรค 
 ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำเป็นภำรกิจที่มีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำนและใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำก โดยในวันจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่จำกทุกหน่วยงำน จ ำนวน 100 คน 
ท ำให้มีปัญหำข้อจ ำกัดในเรื่องงบประมำณค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 แนวทำงแก้ไข 
 ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยควรประสำนส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำให้กับจังหวัด.เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำร 
กำรจัดประชุม ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
 
 
 

ประชุม VDO Conferrence รายงานการเตรียมความพร้อมและสถานการณ์พื้นที่ 

- วันที่ 10 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

1. ประชุมประเมินสถานการณ์เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชน 

     - วันที่ 5 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 



 
   
 - วันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จัดเตรียมสถานทีต่ั้งทีศู่นย์ด ารงธรรมส่วน
หน้า  

- วันที่ 12 พ.ย. 2562 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ตั้งของศูนย์ด ารงธรรมส่วน
หน้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า ร่วมกับ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี 

และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พร้อมให้ค าปรึกษาและรับเร่ืองจากประชาชนที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี 



ตัวอย่างการจัดสถานที่ การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม (ส่วนหน้า) 

 

 

 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดชัยภูม ิ
 

1..ขั้นตอนการเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า  
 1)..ท ำหนังสือแจ้ง/ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบ และท ำหนังสือขอใช้สถ ำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2).ลงพ้ืนที่จุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ เพ่ือเตรียมคว ำมพร้อมของสถำนที่จุดให้บริกำร 
ก ำหนดจุดตั้ง ป้ำยบอกเส้นท ำง และก ำหนดจุดจอดรถส ำหรับเจ้ ำหน้ ำที่และประช ำชนที่มำรับบริกำร 
 3)..จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับเจ้ ำหน้ ำที่และประช ำชนผู้รับบริกำร อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ กระดำษ เครื่องเขียน จัดท ำบัตรคิวส ำหรับผู้มำรับบริกำร จัดท ำป้ำยส ำหรับหน่วยงำน  
และจัดท ำป้ำยประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ 
 4)..ก ำหนดจุดและติดตั้งป้ำยบอกเส้นทำงไปยังจุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 5)..ท ำและติดตั้งป ้ำยศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ สปน/มท./ศดธ.จว  
 6 ) . ม อบ ห ม ำ ย เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ อ ำ น ว ย ค ว ำ ม ส ะด ว ก ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น ที่ จ ะ ม ำ รั บ บ ริ ก ำ ร 
ณ จุดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม ส่วนหน้ำ และประสำนอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับเจ้ ำหน้ำที่และประชำชนที่มำรับบริกำร 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า  
 1)..เจ้ำหน้ำที่แต่ละหน่วยงำนพร้อมกัน.ณ.จุดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.และประจ ำจุดคัดกรอง
ข้อมูลเบื้องต้นว่ำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด.ส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบให้บริกำร 
แก่ประชำชนผู้ร้องเรียน 
 2). เจ้ำหน้ำที่ด ำ เนินรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เ พ่ือให้ควำมช่วยเหลือตำมล ำดับบัตรคิว  
และจัดท ำบัญชีสรุปข้อมูลรำยละเอียดเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์ เ พ่ือเป็นข้อมูลไว้ประสำนหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้อง 
 

3. ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา.แนวทางแก้ไข  
และข้อเสนอแนะ 
 1)..สรุปรำยละเอียดร้องเรียนร้องทุกข์ ส่งให้หน่วยงำนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรและส ำเนษเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เก็บไว้ 1 ชุด  
 2)..จัด เก็บ อุปกรณ์และสถำนที่ ให้ เรี ยบร้อยพร้อมภำพประกอบขั้นตอนกำรเตรียมกำร 
และประสำนงำนก่อนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ พิจำรณำแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดชยัภูม ิ

 

 

 

 

 

 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย 

1. ขั้นตอนเตรียมการและการประสานงานก่อนการจัดตั้งศนูย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 ก ำ ร เ ต รี ย ม จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ส่ ว น ห น้ ำ . ใ น ก ร ณี ที่ น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี พ ร้ อ ม ค ณ ะ 
และผู้บริหำรกระทรวงมหำดไทย.เดินทำงมำปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย.เพ่ือให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ 
จ ำ ก ก ลุ่ ม ม ว ล ช นแ ล ะป ร ะช ำ ช นทั่ ว ไ ป . ณ . จุ ด รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง ทุ ก ข์ ห ลั ก ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ส่ ว น ห น้ ำ 
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงรำย มีแนวทำงกำรเตรียมกำรและประสำนงำนก่อนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม ดังนี้ 
 - ประสำนข้อมูลก ำหนดกำร.และข้อมูลกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จำกผู้ประสำนงำน
กระทรวงมหำดไทย.และส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 - ขออนุมัติจัดกำรประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในห้วงที่นำยกรัฐมนตรี
เดินทำงมำตรวจรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย 
 - ท ำหนังสือแจ้งเชิญส่วนรำชกำร.หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.อ ำเภอทุกอ ำเภอเข้ำร่วมศูนย์ด ำรงธรรม 
ส่วนหน้ำ.พร้อมทั้งให้จัดท ำข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องเฝ้ำระวังส่งให้จังหวัด.เพ่ือจังหวัดจะได้ด ำเนินกำร
รวบรวมรวมส่งให้ส่วนกลำงเพ่ือรับทรำบต่อไป 
 - เชิญผู้บริหำรจังหวัด.ผู้แทนส่วนรำชกำร.อ ำเภอทุกอ ำเภอ.เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน .ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ ำ ผ่ ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล 
(Video Conference) ร่วมกับผู้แทนส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 - ลงพื้นที่เพ่ือจัดเตรียมสถำนที่.โดยก ำหนดจุดจัดตั้งศูนย์ฯ.ให้เหมำะสมกับบริบทพื้นที่ 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 - จัดเตรียมสถำนที่ร่วมกับอ ำเภอ.และหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่.ติดตั้งป้ำยบอกจุดรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข.์ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำให้ชัดเจน 
 - ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เข้ำร่วมจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรรับเรื่อง
ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน.โดยมีศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงรำยเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนกำรปฏิบัติ 
 - มอบหมำยภำรกิจ ให้มีผู้ ประสำนกำรปฏิบัติชุ ด เคลื่ อนที่ เ ร็ ว ในกำรรับ เรื่ องร้ อง เรี ยน  
กรณีที่เกิดมวลชน.หรือประชำชนที่มำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ .พร้อมทั้งจัดเตรียมสถำนที่ในกำรรับเรื่อง 
เพ่ือคลี่คลำยปัญหำควำมเดือดร้อน.และควำมต้องกำรเบื้องต้นแก่ผู้ร้อง 
 - ทุ ก ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม . ณ . ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ส่ ว น ห น้ ำ . ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ 
พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ .แก่มวลชนและประชำชนทั่วไป.และบันทึกลงในแบบฟอร์มกำรรับเรื่อง 
ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 

/๓..ขั้นตอน... 
 
 
 
 



3. ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้น .พร้อมปัญหา.แนวทาง 
การแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 

 - ขั้นตอนหลังการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 ๑).สรุปสถิติและรำยละเอียดกำรรับเรื่องร้องเรียนตำมแบบฟอร์มของส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เพ่ือรำยงำนให้ส่วนกลำง.และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยทรำบ 
 2).ท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ .เพ่ือให้ด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง.พร้อมทั้งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนตำมอ ำนำจหน้ำที่.และรำยงำนผลให้จังหวัด
ทรำบต่อไป 
 - ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 ในช่วงสถำนกำรณ์ปกติ.(ไม่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ.2019.จังหวัดเชียงรำย 
เป็นจังหวัดที่มีผู้บริหำรประเทศ และรัฐมนตรีกระทรวงต่ำง.ๆ.เดินทำงมำในพ้ืนที่เป็นประจ ำ.ศูนย์ด ำรงธรรม 
จังหวัดเชียงรำยจึงจ ำเป็นจะต้องมีควำมพร้อมในกำรเตรียมข้อมูลในทุก .ๆ.ด้ำน.ทั้งนี้.หำกมีแนวทำงหรือรูปแบบ 
ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำที่ชัดเจน ก็จะท ำให้กำรด ำเนินกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 - แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรจัดท ำรูปแบบกำรจัดตั้ งศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ำ . (Model). เ พ่ือ เป็นแนวทำง 
ในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมที่เป็นระบบและมีมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งประเทศ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 1. ขั้นตอนเตรียมการและการประสานงานก่อนการจัดตั้งศนูย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 กำ ร เต รี ย มจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร รมส่ ว นหน้ ำ . ใ นก รณี ที่ ผู้ บ ริ ห ำ ร ก ระทร ว งมหำด ไทย 
หรือส ำนักนำยกรัฐมนตรี.เดินทำงมำปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่.เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชน.หรือมวลชนที่ ได้รับควำมเดือดร้อน.หรือประสงค์ขอรับค ำปรึกษำและยื่นเรื่องร้องเรียน 
ในช่วงกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร .ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ .มีแนวทำงกำรเตรียมกำร 
และประสำนงำนก่อนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม.ดังนี้ 
 - ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ .จะได้รับกำรประสำนก ำหนดกำรเดินทำงและปฏิบัติงำน 
ในพ้ืนที่จำกส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่.หรือหน่วยงำนเจ้ำภำพ.เพ่ือให้ทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 - ผู้บริหำรกระทรวงมหำดไทย.หรือส ำนักนำยกรัฐมนตรี.จะมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่เพ่ือประสำนกับ 
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่.ให้เตรียมกำรประชุมร่วมกับส่วนรำชกำร.ได้แก่.อ ำเภอเจ้ำของพ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
และอ ำเภอข้ำงเคียงจังหวัดอ่ืนที่มีแนวเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ .และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.เพ่ือหำรือแนวทำง 
กำรรองรับงำนด้ำนกำรข่ำว.และรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน โดยจะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในกำรประชุม 
ร่วมกับต ำรวจสันติบำล ได้แก่ ข้อมูลมวลชน บุคคลที่ยื่นร้องเรียนเป็นประจ ำ.เหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่.ฯลฯ.ที่มีแนวโน้มในกำรเดินทำงมำในพ้ืนที่เพ่ือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหำร 

 2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 1).ก่อนวันเดินทำงของผู้บริหำร .ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ต้องจัดเตรียมประชุม 
ร่วมกับส่วนกลำง.และส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.เพ่ือหำรือแนวทำงกำรรองรับงำนด้ำนกำรข่ำว 
และรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน.รำยละเอียดตำมที่กล่ำวข้ำงต้น  
 2).ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่.ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมสถำนที่ตั้งจุดรับเรื่องร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย.และศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอในพ้ืนที่.เพ่ือแบ่งจุดให้บริกำรแก่ประชำชน.ติดตั้งป้ำยบอกจุดรับ
เรื่องร้องเรียน.วำงแผนกำรจัดตั้งจุดรับเรื่องให้สอดคล้องกับควำมเหมำะสมของสถำนที่และภำรกิจของผู้บริหำร  
และประชุมมอบหมำยภำรกิจให้แก่ .เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ .และศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 
เพ่ือปฏิบัติงำนในส่วนศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 3).ประสำนเจ้ำของสถำนที่.เพ่ือเตรียมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน.เช่น.คอมพิวเตอร์ 
เครื่ องปริ้ นท์ . เต้ นท์ . โต๊ ะ .ป้ ำยบอกทำง .หำกเป็ น พ้ื นที่ ทุ รกั นดำรหรื อไม่ มี สิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก 
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ด ำเนินกำรด้วยตนเอง  
 ๔).ปฏิบัติงำนศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำตำมกำรวำงแผน 
  - จัดตั้งจุดรับเรื่องศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดก ำหนดให้มีจุดหลักจ ำนวน.1.จุด.และตั้งจุดรับเรื่อง
เคลื่อนที่ทุกพ้ืนที่ปฎิบัติภำรกิจ.พ้ืนที่ละ.1.จุด.หรือค ำนงึถึงควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์นั้น.ๆ. 
 - ส ำหรับจุดรับเรื่องศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและอ ำเภอจะจัดเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรม.จุดละ.4.คน 
ประกอบด้วย.ข้ำรำชกำร.และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรม ทุกครั้งจะมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสันติบำล.หรือเจ้ำหน้ำที่ 
ต ำรวจในพ้ืนที่ร่วมจุดรับเรื่องด้วย.นอกจำกนี้ .กรณีที่คำดกำรณ์ว่ำจะมีเรื่องร้องทุกข์ในประเด็นใดเกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงำนใด.จะมอบหมำยให้จัดเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมประจ ำ.ณ.จุดหลักเพ่ือรับเรื่องร้องทุกข์ด้วย 

 
/ปฏิบัติงำน... 

 
 



      - ปฏิบัติงำนจุดรับเรื่องร้องเรียน.เพ่ือให้ค ำปรึกษำ.รับเรื่องร้องเรียน.อ ำนวยควำมสะดวก 
และตดิตำมควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน.หรือบุคคลที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหำร  
      - เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องบันทึกลงในแบบฟอร์มกำรรับเรื่อง.เช่น.แบบฟอร์มตำรำง 
ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี.เพ่ือรำยงำนภำยในวันปฏิบัติภำรกิจ.วันต่อวัน.และเมื่อปฏิบัติภำรกิจจุดรับเรื่องร้องเรียน 
ส่วนหน้ำแล้ว.รวมถึงต้องประสำนคัดแยกเรื่องร้องเรียนเพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระบบต่อไป 
 

 3. ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้น พร้อมปัญหา แนวทางการแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 
 - ขั้นตอนหลังการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 ๑).สรุปสถิติและรำยละเอียดกำรรับเรื่องร้องเรียนตำมแบบฟอร์ม .เพ่ือรำยงำนให้ส่วนกลำง 
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ทรำบหลังกำรปฏิบัติงำนจุดรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2).ประชุมระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  
เพ่ือสรุปกำรปฏิบัติงำน.และหำรือปัญหำเพื่อเป็นแนวทำงแก้ไขปัญหำในครั้งต่อไป  
 - ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผู้บริหำรประเทศ.และรัฐมนตรีกระทรวงต่ำง.ๆ.เดินทำงมำในพ้ืนที่ 
เป็นประจ ำ.ซึ่งต้องจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำตำมภำรกิจของหน่วยงำน.แต่แนวทำงกำรปฎิบัติในกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำที่ไม่ชัดเจน.ต้องปรับตำมลักษณะพ้ืนที่และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น.รวมถึงข้อจ ำกัด 
ด้ำนบุคลำกรและงบประมำณ.เนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะควำมเป็นเมืองและชนบท.มีควำมซับซ้อน 
ของปัญหำและมีกรณีเรื่องร้องเรียนจ ำนวนมำก.จ ำเป็นต้องอำศัยทรัพยำกรต่ำง.ๆ.และบุคลำกรจำกอ ำเภอ 
และหน่วยงำนอื่น.ๆ.มำร่วมสนับสนุนภำรกิจ  
 - แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดท ำรูปแบบกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(Model).เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
ของศูนย์ด ำรงธรรมที่เป็นระบบและมีมำตรฐำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าของจังหวัดราชบุรี 
 

1..ขั้นตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 1.1.ประสำนงำนกับหน่วยงำนส่วนกลำง.คือ.ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย.ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือจะได้ทรำบร่ำงก ำหนดกำรวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรเดินทำงตรวจรำชกำรในพ้ืนที่  
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะ 
 1.2.ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในจั งหวัดที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือมำร่วมปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ 
ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 1.3.จัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 

2..ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 2.1.น ำ.(ร่ำง).ก ำหนดกำรวัน.เวลำ.สถำนที่.ในกำรเดินทำงตรวจรำชกำรในพ้ืนที่ของนำยกรัฐมนตรี
และคณะ.มำก ำหนดเลือกสถำนที่ท่ีเหมำะสม เพ่ือจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2.2.ก ำหนดคุณสมบัติสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมฯ  
 2.2.1..ต้องมีระยะห่ำงไม่ไกลจำกสถำนที่จัดประชุมหรือตรวจรำชกำรของนำยกรัฐมนตรี 
และคณะ 
 2.2.2..ต้องมีควำมพร้อมในเรื่องของสถำนที่.ห้องน้ ำ.และสำธำรณูปโภคท่ีส ำคัญ 
 2.2.3..ต้องเป็นสถำนที่ท่ีมองเห็นได้ง่ำย.ไม่อยู่ในมุมอับ.และมีกำรจรำจรที่คล่องตัว 
 2.2.4..ต้องเป็นสถำนที่ท่ีสำมำรถรองรับคนเป็นจ ำนวนมำกได้ 
 2.3..จัดเตรียมสถำนที่พร้อมอุปกรณ์ให้มีลักษณะเหมือนกำรประชุมจริง.ประกอบด้วย 
 2.3.1..ด้ำนกำยภำพ.คือ.สภำพของสถำนที่ตั้ง.และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบ 
ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมฯ.วัสดุ.อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบน้ ำ.ระบบไฟ.ระบบควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ 
 2.3.2..ด้ำนเทคโนโลยี.คือ.อุปกรณ.์และกำรจัดกำรระบบเสียง.ระบบสื่อสำรและอินเทอร์เน็ต 
 2.3.3..ด้ำนบริกำรและกำรจัดกำร.คือ.กำรจัดกำรด้ำนบริกำร.กำรเตรียมพร้อมบุคลำกร 
และระบบกำรจัดกำร 
 2.4..กำรจัดเตรียมกำรน ำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงำนส่วนกลำงที่เข้ำมำตรวจพ้ืนที่เพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมก่อนถึงวันจริงประกอบด้วย  
 2.4.1..จัดเตรียมสถำนที่ประชุมส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำงที่เข้ำมำตรวจพ้ืนที่ก่อนวันจริง 
เช่น.ห้องประชุมภำยในศำลำกลำงจังหวัด 
 2.4.2..ก ำหนดและน ำเสนอสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมฯ ตำมก ำหนดกำรในกำรเดินทำง 
ตรวจรำชกำรในพื้นที่ของนำยกรัฐมนตรีและคณะ.ทั้งนี.้สถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมฯ.อำจมีมำกกว่ำ.1.จุด.(ย่อย) 
 2.4.3..จัดท ำหนังสือเชิญส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องตำมข้อ 2.4.1 เข้ำร่วมประชุมกับ
หน่วยงำนส่วนกลำงและจังหวัด 

 
/2.4.5 จัดเตรียม... 

 
 
 
 



 2.4.5..จดัเตรียมข้อมูลน ำเสนอในที่ประชุม.ประกอบด้วย 
 1).ข้อมูลกำรร้องเรียนร้องทุกข์ .ที่ยื่นเรื่องร้องเรียน (เป็นหมู่คณะ/รำยบุคคล) 
ที่ส ำคัญหรือท่ีคำดว่ำจะเป็นประเด็น/เดินทำงมำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง) 
 2).ข้อมูลปัญหำข้อร้องเรียน.หรือควำมเดือดร้อนที่ส ำคัญในพ้ืนที่กำรด ำเนินกำร 
(สถำนะปัจจุบัน) ปัญหำ/อุปสรรค (ถ้ำมี) ของเรื่องร้องเรียน 
 3).ควำมพร้อมในกำรเตรียมสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมฯ  
 2.5..กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 2.5.1. .มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้ ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ 
ทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี จังหวัดรำชบุรี มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ปฏิบัติหน้ำที่
ประจ ำ.ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2.5.2.มีหนังสือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกขป์ฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ.ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2.5.3. มอบหมำยหน่ วยงำนรับผิดชอบ .จั ด เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับปฏิบั ติ ง ำน 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ปริ้นท์เตอร์) เครื่องสแกน ป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยบอกทำง โทรศัพท์ โทรสำร  
เป็นต้น 
 2.5.4.มอบหมำยหน่ วยงำนส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใน พ้ืนที่ 
จัดเตรียมสถำนที่.และอุปกรณ์ส ำหรับศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.เช่น.ตั้งเต็นท์สีขำว.(กรณีไม่ได้ตั้งอยู่ในอำคำร) 
ตั้งโต๊ะหน้ำขำว และเก้ำอ้ี พัดลมไอน้ ำหรือพัดลมอุตสำหกรรม กระดำนด ำไม้ เครื่องเสียงและไมโครโฟนสำย/ 
ลอย ทั้งนี้ จ ำนวนตำมควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ 
 2.5.5..มอบหมำยให้ต ำรวจภูธรจังหวัดดูแลกำรจรำจรรอบบริเวณจุดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนต่ำง.ๆ.ของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 2.5.6..จัดเตรียมสถำนที่เป็นห้องรับรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ  
(จัดภำยในบริเวณเดียวกันกับศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ) 
 2.5.7..จัดท ำรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ
 ๒.๕.๘..จัดท ำจุดลงทะเบียนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชนที่มำรอรับบริกำร 
 2.6..อำหำรและเครื่องดื่ม  
  2.6.1..จัดเตรียมน้ ำดื่มส ำหรับเจ้ำหน้ำที่และประชำชนที่มำรอรับบริกำรให้เพียงพอจน 
เสร็จสิ้นภำรกิจ 
 2.6.2..ประสำนงำนและแจ้งจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดทั้งจำกส่วนกลำงและจังหวัด 
ให้กับหน่วยงำนในจังหวัดที่เป็นผู้รับผิดชอบกำรจัดอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม และอำหำรกล่อง เพ่ือจัดให้เพียงพอกับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและส ำหรับประชำชนที่มำรอคอยเป็นเวลำนำน 
 2.7..จัดเตรียมพำหนะในกำรปฏิบัติงำน  
 จัดเตรียมรถยนต์ตู้และรถกระบะ พร้อมคนขับและน้ ำมันเชื้อเพลิง เตรียมพร้อมและส ำรอง ณ 
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 
 

/3.ขั้นตอน... 
 
 
 



3..ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 
 3.1..ขัน้ตอนกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน.กำรเสนอข้อคิดเห็น.และข้อเสนอแนะ 
 3.1.1 .กรณีมีผู้ ร้ องมำยื่น เรื่ องร้อง เรียน . เป็นรำยบุคคล .ตรวจสอบว่ำ เป็น เรื่ องใด 
ส่วนรำชกำรใดเกี่ยวข้องบ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของส่วนรำชกำรนั้น เป็นผู้รับเรื่องและชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ
หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ร้อง หรือขอข้อมูล เพ่ิมเติมจำกผู้ร้อง 
 3.1 .2 .กรณีมี ผู้ ม ำยื่ น เรื่ อ งร้ อง เ รี ยน . เป็นหมู่ คณะ.จั ด ให้ ยื่ นค ำ ร้ อ งที่ ห้ องรั บรอง 
และไกล่เกลี่ยข้อพิพำทของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.และเชิญเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมด้วย.กรณีที่มีกำรชี้แจง 
ท ำควำมเข้ำใจหรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ร้อง หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ร้อง 
 3.1.3..กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัด/อ ำเภอ (พ้ืนที่ร้องเรียน) เข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่ด้วย 
 3.1.4..เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจะน ำเรื่องร้องเรียนตำมข้อ.3.1.1.และ.3.1.2 
มำกลั่นกรองอีกครั้งร่วมกับศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือกำรประสำนส่งเรื่องร้องทุกข์
หรือชี้แจง หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือรวมเรื่องแล้วแต่กรณี 
 1).หำกข้อร้องเรียนตำมข้อ.3.1.1.–.3.1.2.เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับนโยบำย 
ในระดับกระทรวง (ส่วนกลำง) หรือรัฐบำล หลังจำกบันทึกข้อมูลผู้มำยื่ นเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วให้ส่งมอบ 
เรื่องดังกล่ำวให้กับศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือจะได้น ำไปด ำเนินกำร  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2).หำกข้อร้องเรียนตำมข้อ 3.1.1 – 3.1.2 เป็นเรื่องภำยในระดับพ้ืนที่ของจังหวัด 
และอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรภำยในจังหวัด ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจะประสำนส่งเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำว
ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำตรวจสอบและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนต่อไป 
 3.1.5.น ำข้อมูลที่กลั่นกรองแล้วตำมข้อ .3.1.4”บันทึกข้อมูลเรื่อง.“กำรด ำเนินกำร 
รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ในครำวกำรประชุม/ตรวจรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัด................. 
ของนำยกรัฐมนตรีและคณะ เมื่อวันที่......................................” ประกอบด้วย  
 1).เรื่องท่ีร้องเรียน  
  2).พ้ืนที่ที่เกิดเหตุหรือได้รับผลกระทบ 
 3).ชื่อ-สกุลและข้อมูลผู้ร้องเรียน/กลุ่ม (ปกปิดหรือเปิดเผย)  
 4).ชื่อ-สกุลและข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน (ถ้ำทรำบ)  
 5).ควำมประสงค์ของผู้ร้อง  
 6).ผลกำรกลั่นกรองเบื้องต้น ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบ (อำจมำกกว่ำ 1 หน่วยงำนขึ้นไป) 
 3.1.6..รำยงำนและส่งมอบข้อมูลตำมข้อ 3.1.5 ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
จ ำนวน.1.ชุด กระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 1 ชุด ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี จ ำนวน 1 ชุด ในวันดังกล่ำวทันที  
หลังจำกเสร็จสิ้นภำรกิจ ทั้งนี้ ให้ใส่ลำยน้ ำ “ห้ำมเผยแพร่” ในเอกสำรทุกฉบับ 
 
 

/๓.๑.๗ น ำเรียน... 
 
 
 



 3.1.7..น ำเรียนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด .เพ่ือโปรดทรำบกำรด ำเนินกำร .และมีหนังสือถึง 
ทุกส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบเพื่อพิจำรณำตรวจสอบและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนภำยใน 7 วัน หำกมีข้อขัดข้อง
หรือมีปัญหำในกำรด ำเนินกำรประกำรใด ให้แจ้งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทรำบเบื้องต้นทันที 
 3.1.8..ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจะรำยงำนควำมคืบหน้ำ.กรณี.เรื่องร้องเรียนดังกล่ำวได้รับกำร
แก้ไขหรืออยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำ.หรือปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรให้หน่วยงำนส่วนกลำงทรำบ 
อย่ำงต่อเนื่อง จนกว่ำเรื่องดังกล่ำวยุติหรือเกินกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัด 
 3.2..ปัญหำกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ แนวทำงแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
 3.2.1.ปัญหำกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 1).ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.บำงครั้งกำรก ำหนดจุดที่ตั้งตำมสถำนที่ต่ำง.ๆ 
มีกำรเปลี่ยนไปตำมก ำหนดกำรซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 2).หน่วยงำนระดับส่วนกลำงของแต่ละกระทรวง.(ผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำที่) 
ที่เดินทำงมำที่จังหวัดเพ่ือร่วมคณะตรวจรำชกำรไม่แจ้งล่วงหน้ำ หรือแจ้งมำแล้วแต่หน่วยงำนในพ้ืนที่ไม่ได้
ประสำนงำนมำที่จังหวัด ท ำให้สถำนที่ที่จัดไว้ไม่สำมำรถรองรับได้อย่ำงทั่วถึงและไม่เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ โต๊ะ 
เก้ำอ้ี อำหำรกล่อง อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 3).กำรประสำนงำนจำกส่วนกลำงที่มำยังจังหวั ด.มีหลำยหน่วยงำนท ำให้เกิด 
ควำมสับสนในกำรประสำนงำน  
 3.2.2..แนวทำงแก้ไข.และข้อเสนอแนะกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 1).ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงวิธีกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง 
 2).ควรมีรูปแบบกำรจัดสถำนที่ ในภำพรวมฯ.ว่ำต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง 
ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมบริบทของจังหวัด 
 3).ควรมีกำรก ำหนดสิทธิ์ในกำรขอดูหรือขอรำยงำนเอกสำรข้อมูลกำรร้องเรียนตำม  
ข้อ.3.1.5.เนื่องจำกภำยหลังภำรกิจเสร็จสิ้นจะมีผู้แทนส่วนรำชกำร.มำขอข้อมูลเพ่ือน ำไปรำยงำนให้ผู้บริหำร 
ระดับสูงของตนทรำบ.ซึ่งบำงเรื่องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องมีควำมระมัดระวัง 
 4).ควรมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนกำรด ำเนินกำร  
เพ่ือใช้ติดต่อระหว่ำงงำนส่วนกลำงและภูมิภำค 
 5)ควรจัดท ำแบบตอบรับกำร เข้ ำร่ วมประจ ำจุ ดศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ ำ  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนสรรพก ำลังต่ำง.ๆ.(โดยเฉพำะหน่วยงำนส่วนกลำงที่มีผู้บริหำรระดับสูงเดินทำงมำในพ้ืนที่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี 

จุดลงทะเบียน 

  
 

จุดบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
  

  
 

ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

  
  

  
 
 
 
 



จุดส าหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนแต่ละกระทรวงประจ าเพ่ือปฏิบัติงาน 

  
  

  
  

  
 

จุดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

  
  

  
 
 
 
 
 

 
 



มีมุมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน 

   
 
 

ความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
  

  

 
 

  
  
  

 

 
 
 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดระยอง 

1..ขั้นตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 จำกต้นเรื่องกรณีจังหวัดระยองได้รับกำรประสำนจำกกระทรวงมหำดไทยแจ้งก ำหนดกำรตรวจรำชกำร
และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดระยอง ระหว่ำงวันที่ 
24 - 25 สิงหำคม 2563 โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) พร้อมวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนภำรกิจ
ดังกล่ำวข้ำงต้น ร่วมกับศูนย์บริกำรประชำชน (1111) ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ณ จุดให้บริกำรศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) ซึ่งจังหวัดระยองได้
เตรียมกำร ดังนี้ 
 ๑.๑..จังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเดินทำงมำตรวจรำชกำร  
ของนำยกรัฐมนตรี .และกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง 
 ๑.๒..กำรจัดประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม.และมอบหมำยภำรกิจให้หน่วยงำนเพ่ือด ำเนินกำร 
ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมและมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) 
 ๑.๓..กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจจุดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) ทั้งในส่วนของ.จุดหลัก.ที่จะเป็นจุดรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เป็นศูนย์รวมของส่วนรำชกำรทั้งจำกส่วนกลำงและในพ้ืนที่จังหวัดระยองมำร่วมรับเรื่องร้องเรียน จุดรอง 
ที่เปิดขึ้นมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือให้ประชำชนหรือกลุ่มมวลชนเข้ำมำยื่นเรื่อง และจุดลอย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อำจ 
จะมีประชำชนหรือมวลชนยื่นเรื่องในขณะที่นำยกรัฐมนตรีและคณะลงตรวจรำชกำรและพบปะประชำชนที่มำต้อนรับ 
พร้อมทั้งก ำหนดมอบหมำยหน่วยงำนในพ้ืนที่จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุ - อุปกรณ์ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุด 
 1.4.จังหวัดระยองได้ก ำหนดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม.(ส่วนหน้ำ).เพ่ือรับเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชน 
ดังนี้  
 วันที่ 24 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 3 จุด ได้แก่ 
 - จุดหลัก.วัดเภตรำสุขำรมย์.ต ำบลเพ.อ ำเภอเมืองระยอง.จังหวัดระยอง 
 - จุดรอง.บริเวณตรงข้ำมกลุ่มประมงเรือเล็กบ้ำนสวนสน.ต ำบลแกลง.อ ำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
 - จุดลอย บริเวณจุดเปิดทำงหลวงระหว่ำงเมืองหมำยเลข 7 ช่วงพัทยำ – มำบตำพุด 
(Motorway) 
 วันที่ 25 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 1 จุด ได้แก่ 
 - จุดหลัก .บริ เวณลำนกิจกรรม .ห้องสมุดประชำชน .สวนศรี เมือง .อ ำ เภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
 
 
 

/๑.๕ จังหวัดระยอง... 
 
 
 



 1.5.จังหวัดระยองได้แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมหน้ำที่.ที่ได้รับมอบหมำย.ดังนี้ 
 1).แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดหำวัสดุ .-.อุปกรณ์.พร้อมเจ้ำหน้ำที่ .เพ่ือจัดเตรียมสถำนที่ 
ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม.(ส่วนหน้ำ) 
  2).แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเจ้ำหน้ำที่ .เพ่ือร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจ ำจุด 
ศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) 
 1.6 กำรประชำสัมพันธ์จุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อประชำชนในพ้ืนที่.พร้อมติดตั้งป้ำยบอกทำง 
ในจุดที่ส ำคัญบริเวณโดยรอบสถำนที่จัดกิจกรรม.และโดยรอบจุดรับเรื่องร้องเรียน.ทั้งนี้.หน่ยงำนควำมมั่นคง 
ในพ้ืนที่จะต้องติดตำมกำรข่ำวในพ้ืนที่ของกลุ่มมวลชนต่ำง .ๆ.ที่คำดว่ำจะมำยื่นเรื่องร้องเรียนต่อรัฐบำล 
โดยกำรท ำควำมเข้ำใจและประสำนกำรรับเรื่องโดยให้ผู้แทนหน่วยงำน.หรือผู้แทนรัฐบำลมำเป็นตัวแทน 
ในกำรรับเรื่อง.หรือหำกจะเป็นกำรยื่นต่อนำยกรัฐมนตรีด้วยตนเองก็จะต้องประสำนเป็นกำรภำยในเพ่ือเสนอ 
ต่อคณะเจ้ำหน้ำที่ผู้ติดตำมจำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยก .เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนให้ตัวแทนเข้ำพบ 
และยื่นหนังสือในจุดที่ก ำหนดต่อไป 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 2.1  จุดหลัก 
  เจ้ำหน้ำที่จำกทุกส่วนรำชกำร รวมทั้ง อธิบดี และผู้บริหำรทุกกระทรวง ทุกกรม ร่วมรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จำกประชำชนที่เดินทำงมำยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ  
และค ำแนะน ำกับประชำชน หำกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรใด ให้ส่วนรำชกำรนั้น .ๆ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2.2 จุดรองและจุดลอย 
  เจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอพ้ืนที่ประจ ำจุดเพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จำกประชำชนที่เดินทำงมำยื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำกับ
ประชำชน 
 

3. ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 
 3.1 เมื่อศูนย์ด ำรงธรรม (ส่วนหน้ำ) ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จำกประชำชน จึงด ำเนินกำร 
แจ้งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน และติดตำม เร่งรัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 3.2 ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำ จึงด ำเนินกำรน ำเรื่องดังกล่ำวเข้ำที่ประชุม
กรมกำรจังหวัด เพ่ือติดตำมให้ได้รับกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดระยอง 
 

รูปประกอบการประชุมและการลงตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อม 
 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



รูปประกอบขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่และป้ายบอกทาง 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปประกอบขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัพะเยา 

 

 1..ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยมีหนังส ือแจ้งมำยังจ ังหวัดพะเยำว่ำ.นำยกรัฐมนตรี 
(พล เอกประยุทธ์ . จั นทร์ โ อชำ ) .มี ก ำหนด เดิ นทำงมำตรวจรำชกำร .ณ .จั งหวั ดพะ เยำ . ในวั น พุ ธที ่
12 กุมภำพันธ์ 2563.ซึ่งในกำรนี้อำจมีประชำชนประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่อนำยกรัฐมนตรี                 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) .ดังนั้น.เพ่ือให้กำรบริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                      
จึงขอควำมอนุเครำะห์จังหวัดพะเยำด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1).จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำทั้งจุดหลักและจุดลอย.เพ่ือให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 2).เชิญส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและปลัดอ ำเภอทุกอ ำเภอเข้ำร่วมให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์
รอ้งเรียน.ณ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563   
 3) รำยงำนข่ำวควำมเคลื่อนไหวของประชำชนหรือกลุ่มมวลชนที่จะไปชุมนุมในพ้ืนที่จังหวัด
พะเยำให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ และขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและผู้แทนหน่วยงำน 
ที่ดูแลรับปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน/หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว เข้ำร่วมประชุมเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลกำร 
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ ฯ ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) 
ในวันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 น.  

 2..ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมำยังจังหวัดพะเยำว่ำ นำยกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) มีก ำหนดเดินทำงมำตรวจรำชกำร ณ จังหวัดพะเยำ ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในฐำนะศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล.จึงขอควำมร่วมมือจังหวัด
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1).จัดเตรียมสถำนที่  วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์จำกกลุ่มมวลชน 
และประชำชนทั่วไป ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์หลัก ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ บริเวณหนองเล็งทรำย ต ำบลศรีถ้อย  
อ ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ และขอควำมอนุเครำะห์เชิญส่วนรำชกำรในจังหวัดที่มีกรณีเรื่องร้องทุกข์จ ำนวนมำก  
เข้ำร่วมให้บริกำร ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์หลัก ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำด้วย 

2).มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ในกำรรับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำว ทั้งนี้  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้ ผู้อ ำนวยกำร 
ส่วนประสำนมวลชนและองค์กรประชำชน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
เป็นผู้ประสำนงำนโดยตรงต่อไป 

3).รำยงำนข่ำวควำมเคลื่อนไหวของประชำชนหรือกลุ่มมวลชนที่จะไปชุมนุมในพ้ืนที่ 
จังหวัดพะเยำ ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ขั้นตอน... 
 



 1..ขั้นตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 1.1 หลังจำกได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำโทรศัพท์
ประสำนงำนกับศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย เพ่ือขอค ำแนะน ำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อทำงกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย และนำยพิชัยยำ ตุระซอง ช่วยรำชกำรส ำนัก
ตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ กระทรวงมหำดไทย เพ่ิมเติมซึ่งได้รับค ำแนะน ำ ดังนี้ 
 1)..กำรก ำหนดจุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
 - ..พิจำรณำจำกร่ำงก ำหนดกำรเดินทำงตรวจรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำของนำยกรัฐมนตรี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) โดยเลือกจุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ที่อยู่ห่ำงจำกจุดหลักที่นำยกรัฐมนตรี 
ลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำรและมีกำรพบปะประชำชนนำนที่สุด.ในรัศมีระยะทำงประมำณ 3 - 10 กิโลเมตร 
 - ..เป็นสถำนทีท่ี่ประชำชนทั่วไปรู้จัก เดินทำงได้สะดวก สำมำรถรองรับประชำชนได้ไม่น้อยกว่ำ 
100 - 200 คน มีโต๊ะ เก้ำอ้ี อุปกรณ์กระจำยเสียงและมีสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน เช่น ห้องน้ ำ ไฟฟ้ำ สัญญำณอินเทอร์เน็ต 
ที่จอดรถ 
 - ..มีห้องส ำหรับรับรองผู้บริหำรระดับสูง.เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกผู้บริหำรระดับสูงที่เดินทำง
มำจำกส่วนกลำง 
 - ..มีพ้ืนที่ในกำรจัดห้อง/จุดไกล่เกลี่ย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มีควำมประสงค์ 
จะท ำกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
 -..จัดเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับผู้แทนจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ
ทุกอ ำเภอ เพ่ือให้บริกำรข้อมูล ให้ค ำปรึกษำ ตอบข้อซักถำม แจ้งควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องทุกข์
ร้องเรียนที่ประชำชนเคยร้องเรียนมำยังจังหวัดแล้วและมำติดตำมควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งกำรให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชน
กรณีต่ำง ๆ ณ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) 
 -..จัดจุดรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
และให้จังหวัดประสำนงำนโดยตรงกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือทรำบรำยละเอียดในกำรจัดจุดรับเรื่องดังกล่ำว 
 -..จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล 
(Video Conference) โดยเชื่อมต่อสัญญำณจำกห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดน่ำนและเชื่อมโยงสัญญำณ 
ไปยังจังหวัดพะเยำ เชียงรำย ล ำปำง แพร่  และอุตรดิตถ์  ซึ่ งมี  นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ ำนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ในกรณีมีควำมประสงค์ยื่นเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนต่อนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  
 - ..จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่และยำนพำหนะ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับ.-.ส่งประชำชน 
ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่อนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) จำกศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
(จุดลอย) มำยังศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก)  
 - ..ให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอ ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
นำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เพ่ือซักซ้อมวิธีกำรปฏิบัติกรณีมีประชำชนที่เดินทำงมำรอต้อนรับ 
แล้วยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่อนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ขณะลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร 
 
 

/กรณี... 
 
 
 



 -..ก ร ณี ผู้ ร้ อ ง มี ค ว ำ ม ป ร ะ ส ง ค์ ยื่ น เ รื่ อ ง ร้ อ ง ทุ ก ข์ ร้ อ ง เ รี ย น ต่ อ น ำ ย ก รั ฐ ม น ต รี 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ก่อนกำรเดินทำงมำของนำยกรัฐมนตรี ให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอรับเรื่องไว้ 
แล้วส่ งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่ำวให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักน ำยกรัฐมนตรี .ลงรับและน ำเข้ ำระบบฯ 
ในวันพุธที.่12.กุมภำพันธ์.2563 
 2) กำรก ำหนดจุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดลอย) ให้พิจำรณำจำกร่ำงก ำหนดกำรเดินทำง 
ตรวจรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำของนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ในจุดอ่ืน.ๆ  ที่ลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร 
ซึ่งใช้ระยะเวลำเป็นล ำดับรองลงมำจำกจุดหลัก โดยให้จัดเจ้ำหน้ำที่และยำนพำหนะใกล้บริเวณนั้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรรับ.-.ส่งประชำชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่อนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
ไปยังศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) 
 ต่อมำเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563  ผู้แทนศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 
โดย นำยพิชัยยำ ตุระซอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนอ ำนวยกำร ส ำนักงำนจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยรำชกำรส ำนักตรวจรำชกำร 
และเรื่องรำวร้องทุกข์ กระทรวงมหำดไทย ได้เดินทำงมำตรวจสถำนที่.และมีควำมเห็นว่ำ บริเวณที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ มีควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งเป็นศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก).เนื่องจำกสถำนที่กว้ำงขวำง 
เป็นสัดส่วน มีหอประชุมขนำดใหญ่ และมีห้องส ำหรับรับรองผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งห้องที่จะจัดเป็นห้องไกล่เกลี่ย 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสำมำรถให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนแก่ประชำชน 
 1.2..จำกนั้นศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำ.จึงได้น ำค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย มำพิจำรณำประกอบกับร่ำงก ำหนดกำรและหนังสือแจ้งขอควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีและศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย แล้วประมวลเรื่องรำวน ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดจุดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จุดหลัก/จุดลอย และกำรเตรียมกำรเพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนที่ประสงค์จะเดินทำงมำยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่อนำยกรั ฐมนตรี รวมทั้งลงนำมใน
หนังสือขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยำสนับสนุนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1.2.1..ก ำหนดที่ตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จุดหลัก ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
และจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดลอย) จ ำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดลอยที่ 1 บริเวณวัดศรีโคมค ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ 
และจุดลอยที่ 2 บริเวณหนองเล็งทรำย อ ำเภอแม่ใจ 
 1.2.2..ขอควำมร่วมมือที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1)..มอบหมำยปลัดอ ำเภอ จ ำนวน ๑ คน และสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน จ ำนวน ๒ คน   
พร้อมทั้งจัดรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จุดลอยที่ 1 บริเวณวัดศรีโคมค ำ อ ำเภอเมืองพะเยำ 

2)..มอบหมำยปลัดอ ำเภอ จ ำนวน ๑ คน และสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน จ ำนวน ๒ คน
พร้อมทั้งจัดรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จุดลอยที่ 2 บริเวณหนองเล็งทรำย อ ำเภอแม่ใจ 
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวประสำนกำรปฏิบัติกับเจ้ำหน้ำที่ชุดรักษำควำมปลอดภัยนำยกรัฐมนตรี และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรง
ธรรมจังหวัดที่ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก)  
 1.2.3..ขอควำมร่วมมืออ ำเภอแม่ใจ จัดเตรียมสถำนที่เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ
(จุดหลัก)  ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ และจัดห้องรับรองข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งห้องไกล่เกลี่ย ณ บริเวณชั้น.2 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจพร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์เช่น ชุดรับแขก 
 

/1.2.4 เชิญหัวหน้ำ... 
 
 
 
 



 1.2.4..เชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำร/หน่วยงำนในจังหวัดพะเยำที่มีเรื่องร้องทุกข์จ ำนวนมำก 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้แทนกระทรวง รวมทั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนละ 1 คน ปฏิบัติหน้ำที่
ให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรม ส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยำ ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลำ 06.00 – 15.30 น. 
 1.2.5..แจ้งอ ำเภอทุกอ ำเภอ มอบหมำยปลัดอ ำเภอ อ ำเภอละ 1 คน ปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร
รับ เรื่ องร้ องทุกข์ร้ องเรี ยนร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ ำ (จุ ดหลัก) ณ หอประชุมที่ ว่ ำกำรอ ำเภอแม่ ใจ 
ในพุธที่.12 กุมภำพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลำ 06.00 – 15.30 น. และเข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลกำร 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ ผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) ในวันอังคำรที ่
11 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13..30 .น..ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชำกำรจังหวัดพะเยำ ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ 
โดยให้ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอทุกอ ำเภอจัดส่งข้อมูลข่ำวควำมเคลื่อนไหวของประชำชน หรือกลุ่มมวลชนที่จะชุมนุม 
ในพ้ืนที่ให้จังหวัดพะเยำให้จังหวัดพะเยำล่วงหน้ำ 
 1.2.6..เชิญหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนกำรข่ำว ได้แก่ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในจังหวัดพะเยำ ต ำรวจภูธรจังหวัดพะเยำ ต ำรวจสันติบำลจังหวัดพะเยำ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ เข้ำร่วม 
กำรประชุมเพ่ือตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูลกำรร้องทุกข์ร้องเรียนของประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ ผ่ำนระบบดีทัศน์
ทำงไกล (Video Conference)  ในวันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชำกำร
จังหวัดพะเยำ ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดส่งข้อมูลรวมทั้งปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) 
ให้จังหวัดพะเยำล่วงหน้ำ 
 1.2.7..ขอควำมอนุเครำะห์น้ ำดื่มจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพะเยำ และธนำคำร 
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำแม่ใจ เพ่ือให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่และประชำชน บริเวณศูนย์ด ำรงธรรม 
ส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ  
 1.2.8..มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในกำรรับเรื่องร้องทุกข์ 
 1.3..รวบรวมข้อมูลข่ำวควำมเคลื่อนไหวของประชำชนหรือกลุ่มมวลชนที่จะชุมนุมในพ้ืนที่จังหวัดพะเยำ 
และเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนเป็นจ ำนวนมำก ที่หน่วยงำนต่ำง.ๆ.รำยงำนมำยังจังหวัดพะเยำ 
แล้วน ำมำประมวลสรุปสำระส ำคัญลงในแบบฟอร์มส่งให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและ เพ่ือเตรียม 
ไว้ส ำหรับน ำเสนอในที่ประชุมผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล (Video Conference)ช 
 1.4..จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนจังหวัดพะเยำ มอบหมำยภำรกิจหน้ำที่ ให้บุคลำกรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด 
ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนรับทรำบบทบำทหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ซ้ ำซ้อนและเจ้ำหน้ำที่ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ในภำรกิจใดภำรกิจหนึ่ง และเพ่ือใช้ในกำรอ ำนวยกำร 
และก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน.ภำยใต้จ ำนวนบุคลำกรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำที่มีอยู่จ ำกัด 
 1.5..ประสำนกองก ำกับกำร.5.กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวงขอทรำบแผนที่เส้นทำง 
ภำยในจังหวัดพะเยำที่นำยกรัฐมนตรี.(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ).จะใช้ในกำรเดินทำงมำตรวจรำชกำรจังหวัด
พะเยำ จำกนั้นมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำส ำรวจเส้นทำงดังกล่ำว.เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
จัดท ำ ป้ำยประชำสัมพันธ์ / ป้ำยลูกศรที่ติดตั้งไว้เพ่ือบอกทำงไปศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก) 

 
/1.6 จัดท ำ... 

 
 
 



 1.6..จัดท ำบัญชีรำยชื่อ ต ำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกส่วนรำชกำร 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำจุดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำทั้ งจุดหลักและจุดลอย.เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรประสำน 
กำรปฏิบัติงำน 
 1.7..วันจันทร์ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563  เวลำ 10.30 – 12.00 น. จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำน
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำ เพ่ือซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งมอบหมำยภำรกิจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 1.8..วันจันทร์ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 – 17.00 น. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดพะเยำ ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเตรียมสถำนที่ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
และตรวจสอบควำมเรียบร้อยของห้องรับรองผู้บริหำรจำกส่วนกลำง รวมทั้งห้องไกล่เกลี่ย ณ บริเวณชั้น 2  
ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ.พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของป้ำยประชำสัมพันธ์ /ป้ำยลูกศรที่ติดตั้งไว้เพ่ื อบอกทำง 
ไปศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก)  
 1.9..วันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563  เวลำ 09.00 – 11.00 น. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดพะเยำ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสถำนที่ อุปกรณ์ และจัดเตรียมอำหำรว่ำงเครื่องดื่มเพ่ือบริกำรประชำชน
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำจุดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
 1.10.วันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 น. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดพะเยำ เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบวดีีทัศน์ทำงไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชำกำรจังหวัด
พะเยำ ชั้น ๓ ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำ ซึ่งประชุมจำกห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดน่ำนและเชื่อมโยงสัญญำณ  
ไปยังจังหวัดพะเยำ เชียงรำย ล ำปำง แพร่ และอุตรดิตถ์ โดยมี นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำ
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยำมีผู้แทนจำก กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในจังหวัดพะเยำ ต ำรวจภูธรจังหวัดพะเยำ ต ำรวจสันติบำลจังหวัดพะเยำ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดพะเยำ 
และศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอทุกอ ำเภอ เข้ำร่วมกำรประชุม 
 

 2..ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.1.เวลำ 05.30 น. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำออกเดินทำงจำก 
ศำลำกลำงจังหวัดพะเยำไปยังศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำฯ .(จุดหลัก).ณ.หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดส ำนักงำนจังหวัดพะเยำ 
ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลประสำนกำรปฏิบัติ ก ำกับดูแลเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต้อนรับผู้บริหำรระดับสูง.รวมทั้งอ ำนวย 
ควำมสะดวกในภำพรวมให้แก่ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง.ๆ.โดยมีบุคลำกรของกลุ่มงำน 
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำร่วมปฏิบัติภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
 - ประสำนกำรปฏิบัติ.และประสำนกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนที่เข้ำร่วมปฏิบัติภำรกิจฯ 
 - ให้ค ำแนะน ำและดูแลประชำชนผู้มำใช้บริกำร.ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก) 
และส่งผู้ร้องให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 - ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย.และส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี.ในกำรรับ.-.ส่ง เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 
 
 
 

/ติดตั้ง... 
 



 - ติดตั้งวำงป้ำยชื่อหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก) 
 – ประสำนและจัดเตรียมรถตู้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด และรถยนต์รำชกำร (รถกระบะ 4 ประตู) 
 - จัดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นพลขับประจ ำรถตู้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด และรถยนต์รำชกำร 
(รถกระบะ 4 ประต)ู เตรียมพร้อมเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก/จุดลอย) 
 - จัดเตรียมเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำงผู้บริหำรระดับสูง 
 - จัดเตรียมเครื่องดื่มบริกำรประชำชน 
 - จัดเตรียมเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำง ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 - ประสำนจัดเตรียมข้ำวกล่องอำหำรกลำงวัน 
 - รับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(จุดหลัก) 
 - สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรลงระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 - ให้ค ำปรึกษำข้อกฎหมำยแก่ประชำชนและประสำนนิติกรของหน่วยงำนต่ำง.ๆ 
 - ประสำนกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรให้ค ำปรึกษำและวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
ที่เก่ียวกับข้อกฎหมำย 
 - ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดลอย) 
 2.2..เวลำประมำณ 06.00 น. เจ้ำหน้ำที่จำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ
ที่มำปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประจ ำจุดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก) เริ่มลงทะเบียน
ปฏิบัติงำน ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ เพ่ือให้บริกำรข้อมูล ให้ค ำปรึกษำ ตอบข้อซักถำมหรือแจ้งควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องทุกข์ร้องเรียนที่ประชำชนเคยร้องเรียนมำยังจังหวัด รวมทั้งกำรให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชนกรณี
ต่ำง.ๆ. 
 2.3..ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 1).เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
คัดกรองลงทะเบียนรับเรื่อง และวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 2) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จัดท ำส ำเนำเอกสำรเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
แล้วส่งต่อเรื่องร้องทุกขร์้องเรียนดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้ำทีร่ับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก)  ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอ
แม่ใจ ตอบข้อซักถำม ชี้แจงแนวทำง  แก้ไขปัญหำ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ร้อง 
 3) หำกผู้ร้องประสงค์ให้มีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ให้หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน.เชิญผู้ร้องเข้ำร่วมประชุมไกล่ เกลี่ย .ณ.ห้องไกล่เกลี่ยที่จัดเตรียมไว้ 
บริเวณชั้น 2 ที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ใจ 
 
 
 
 
 

/3.ขั้นตอน.... 
 
 
 

 



 3..ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา  
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 3.1 หลังจำกกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำเสร็จสิ้น ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ได้ส่งข้อมูลกำรร้องทุกข์ร้องเรียนในครำวนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เดินทำงไปตรวจรำชกำร 
จังหวัดพะเยำ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ให้จังหวัดพะเยำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำได้สรุปข้อมูลกำรรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่ส ำนักงำน 
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี แจ้งมำยังจังหวัดตำมข้อ 3.1 น ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ.และแจ้งให้หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องพิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่.เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับผู้ร้อง 
 3.3 จังหวัดพะเยำ (ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพะเยำ) มีหนังสือขอขอบคุณส่วนรำชกำร/หน่วยงำน 
ที่สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดพะเยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส 
ในคราวนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

ครั้งที่ 1/2563  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส 
 

******************************************* 
 

1. ที่มา/นโยบายส าคัญ  : การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
   คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้มีประกำศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 
ใ ห้ ทุ ก จั ง ห วั ด จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ขึ้ น . เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำ พก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
และให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในจังหวัดสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงเสมอภำค มีคุณภำพ รวดเร็ว  
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและประชำชนได้รับควำมพึงพอใจ จึงประกำศให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมขึ้น 
ในจังหวัด เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่องปัญหำ  
ควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน และท ำหน้ำที่เป็นศูนย์บริกำรร่วมตำมมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศำลำกลำงจังหวัด 
หรือสถำนที่ อ่ืนตำมที่เห็นสมควร โดยประกำศให้ประชำชนทรำบ  และให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนรำชกำร  
และหน่วยงำนของรัฐ สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของศูนย์ด ำรงธรรมทั้งด้ำนวัสดุ อุปกร ณ์ และบุคลำกร 
ให้สำมำรถบริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว  
และท่ัวถึง.โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ 
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และวำงแนวทำงกำรปฏิบัติภำยในศูนย์ด ำรงธรรม และให้ส ำนักงบประมำณ 
สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรม.และกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร .ในกรณีที่จ ำเป็นจะต้องด ำเนินกำร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของศูนย์ด ำรงธรรมให้สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชนให้เสร็จสิ้นอย่ำงรวดเร็ว  
กำรพัฒนำจังหวัดตำมนโยบำยของรัฐบำล กำรป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กำรป้องกันและปรำบปรำบกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและทรัพยำกรธรรมชำติ กำรแก้ไขปัญหำแ รงงำนต่ำงด้ำว 
และกำรค้ำมนุษย์ กำรคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชำชนผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับควำมเป็นธรรม และกำรบังคับ 
กำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยในสังคมตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
มีอ ำนำจสั่งกำร บังคับบัญชำ ก ำกับ ดูแล บรรดำข้ำรำชกำรและพนักงำนของรัฐในเขตจังหวัด ยกเว้นข้ำรำชกำร 
พลเรือนในพระองค์ ทหำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ข้ำรำชกำรอัยกำร ข้ำรำชกำร ในส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้ำรำชกำรส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจั งหวัด .และข้ำรำชกำรส ำนักงำนป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติประจ ำจังหวัด โดยให้กระทรวงมหำดไทยมีหน้ำที่ก ำกับดูแลและอ ำนวยกำร 
ให้กำรบริหำรงำนของศูนย์ด ำรงธรรมและกำรบริหำรงำนของจังหวัดด ำเนินกำรไปอย่ำง  มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

 

 

/ศูนย์ด ำรงธรรม... 

 

 



  ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส จัดตั้ งขึ้นตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่  18 กรกฎำคม ๒๕๕๗ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนระดับจังหวัด 
และให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในจังหวัดให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงเสมอภำค มีคุณภำพ รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และประชำชนได้รับควำมพึงพอใจ.โดยจังหวัดนรำธิวำส.ได้มีค ำสั่งจังหวัดนรำธิวำส 
ที่ ๒๐๕๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เรื่องกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส.และกำรบริหำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์ เพ่ือเป็นศูนย์ในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์และบริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์.ประสำนและก ำกับ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกับศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอและศูนย์ด ำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เป็นกลไกกำรท ำงำน 
ในระดับพ้ืนที่ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่มีสำเหตุ 
มำจำกกำรร้องเรียนร้องทุกข์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์ ภำยใต้กำรอ ำนวยกำร
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส ให้มีกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในเ ชิงรุก 
เน้นกำรประสำนงำนและกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องในพ้ืนที่ตำมภำรกิจ ๗ ด้ำน 
ของศูนย์ด ำรงธรรม ได้แก่ งำนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งำนบริกำรเบ็ดเสร็จ งำนบริกำรส่งต่อ งำนบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ งำนออกหน่วยเคลื่อนที่เร็ว งำนตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล และ คสช.  
  ต่อมำกระทรวงมหำดไทย โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ได้มีค ำสั่งที่ ๓๙๙/๒๕๕๙ 
ลงวันที่  16 พฤษภำคม 2559 ปรับปรุงโครงสร้ำงภำรกิจและกำรแบ่ง งำนภำยในส ำนักงำนจังหวัด 
และได้ก ำหนดให้มีกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดขึ้นภำยในส ำนักงำนจังหวัด.เพ่ือให้เป็นหน่วยขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน ตำมแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ของประกำศคณะรักษำ  
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ดังกล่ำว 

2. ลักษณะของเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี้ 
 1).เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตำมมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีกำรร้องเรียน
กล่ำวโทษที่ขำดข้อมูลหลักฐำน ซึ่งศูนย์ด ำรงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้ำเป็นกำรร้องเรียนในประเด็น  
เกี่ยวกับส่วนรวม จะสั่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบไว้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำต่อไป ซึ่งกรณีนี้สำมำรถ
ยุติเรื่องได้ทันท ี
   2).เรื่องร้องเรียนทั่วไป.ศูนย์ด ำรงธรรมจะด ำเนินกำรจัดส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รับไปด ำเนินกำร โดยจะพิจำรณำส่งตำมควำมเหมำะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทรำบไว้ชั้นหนึ่งก่อน  
ซึ่งเมื่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ด ำรงธรรมและผู้ร้องทรำบ ซึ่งระยะเวลำด ำเนินกำรจะช้ำ
หรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือของแต่ละกรณีปัญหำ.ในกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป
หำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดศูนย์ด ำรงธรรมจะมีหนังสือแจ้งเตือน 
ขอทรำบผลเป็นระยะ รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง.ตำมห้วงระยะเวลำ
ที่เหมำะสม 
     3).เรื่องร้องเรียนส ำคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชำชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับหลำยหน่วยงำน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทำงกฎหมำยหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและรำยละเอียด
ตำมค ำร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบำงกรณีศูนย์ด ำรงธรรมพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องให้เจ้ำหน้ำที่
เดินทำงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ก่อนส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป โดยแจ้งให้ผู้ร้องทรำบไว้
ชั้นหนึ่งก่อน.เมื่อหน่วยงำนได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ำมำแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทรำบต่อไป  
หรือหำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังไม่รำยงำนผลให้ทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด.ศูนย์ด ำรงธรรมจะแจ้งเตือน 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด 

/ช่องทำง... 



3. ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส มีดังนี้ 
  1).แจ้ง/ยื่น . เรื่ องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง .ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
หรือต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส (walk in) 
  2) ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 7364 2657 หรือสำยด่วน 1567 
  3) จดหมำยหรือหนังสือส่งทำงไปรษณีย์.“ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส” 
      4) เว็บไซต์จังหวัดนรำธิวำส www.narathiwat.go.th/dumrongtham 
       5) เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ชื่อ“ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส” 
      6) เว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีสำยด่วน 1111 
      7) เว็บไซต์ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 
  8) ผ่ำนส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงำนในจังหวัดนรำธิวำส 
 

4. ขั้นตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 

4.1 นโยบาย/หลักการการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
   ในครำวนำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปตรวจรำชกำร และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอก
สถำนทีใ่นพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (สลน.) และส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจรำชกำรและกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่  
และเตรียมควำมพร้อมในทุกด้ำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค อ ำเภอและท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจส ำคัญของนำยกรัฐมนตรี ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำภำคใต้ 
และภำคใต้ชำยแดน ติดตำมผลกำรขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในพ้ืนที่ ติดตำมโครงกำรตำมแผนงำน
บูรณำกำรกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพำะโครงกำรส ำคัญขนำดใหญ่  
และกำรพบประชำชน เพ่ือติดตำมรับทรำบปัญหำและควำมเดือดของประชำชนในพ้ืนที่ และสร้ำงกำรรับรู้ของ
ประชำชนในพื้นท่ีต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำรส ำคัญของรัฐบำล 
  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย ถ ือ เ ป ็น ห น ่ว ย ง ำ น ส ำ ค ัญ ที ่ม ีค ว ำ ม ใ ก ล ้ช ิด ก ับ ป ร ะ ช ำ ช น 
มีเจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติงำนใกล้ชิดและเป็นผู้น ำที่กลมกลืนกับประชำชน โดยเฉพำะในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้ ซึ่งทุกหน่วยงำนต้องยึดแนวทำงพระรำชด ำรัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"เป็นแนวทำงในกำร 
ด ำเนินงำนควบคู่ไปกับภำรกิจส ำคัญของกระทรวงมหำดไทย คือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”ในกำรรักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมของสังคม กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมือง 
กำรปกครอง ควำมมั่นคงภำยในกิจกำรสำธำรณภัย กำรพัฒนำเมือง ตลอดจนกำรพัฒนำชุมชน คุณภำพชีวิต 
ของประชำชน กำรเสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่ประชำชน ซึ่งกำรท ำงำนของกระทรวงมหำดไทยจะต้องเป็นไป 
เพ่ือรับใช้ประชำชนให้บริกำรประชำชน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก ยึดถือประชำชน 
เป็นศูนย์กลำงโดยในกำรท ำงำนจะต้องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรเมือง และควำมมั่นคง รวมทั้งกำรให้บริกำร  
ประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ถือเป็นภำรกิจส ำคัญของกระทรวงมหำดไทย 
โดยผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 
 
 
 

/ในกำร.... 



   ในกำรรับทรำบปัญหำและควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรปฏิบัติภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี
ในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส โดยส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี .ในฐำนะศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกลุ่มมวลชน และประชำชนทั่วไปที่ประสงค์ยื่น 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนำยกรัฐมนตรี และได้ประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวงมหำดไทย โดยก ำหนดให้มีกำร 
จัดตั้ง “ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า”ในจังหวัดที่นำยกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภำรกิจ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรม 
จังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ ในกำรสนับสนับสนุนภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีในกำรเดินทำงมำปฏิบัติภำรกิจ 
ในพ้ืนที่จังหวัด โดยวำงหลักกำรแนวปฏิบัติ คือ.“การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ร้องหรือผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนไม่มีนโยบายปิดกั้นผู้ร้อง.และรับทุกเรื่องที่ผู้ร้องเดินทางมายื่น
หนังสือร้องเรียนร้องทุกข์”ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีได้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนในพ้ืนที่ โดยให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ เพ่ือให้บริกำรประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและกลุ่มมวลชนที่มำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อนำยกรัฐมนตรี โดยให้มีกำรจัดระเบียบให้ประชำชน
เดินทำงมำใช้บริกำรที่ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ไม่กีดกัน ขัดขวำงประชำชนทีเ่ดินทำงมำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.โดย
มอบหมำยผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยรำชกำรประจ ำรับเรื่องแทนนำยกรัฐมนตรี นอกจำกนี้ ยังมีผู้แทนจำก
กระทรวง กรม หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กรอิสระ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ และหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัด
นรำธิ วำสมำให้บริ กำรรับ เรื่ อง ร้ อง เรียนร้ องทุกข์ จำกประชำชน เ พ่ือแก้ ไขปัญหำควำมเดือดร้ อน 
ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ตอบข้อปัญหำ เพ่ือคลำยควำมทุกข์เบ็ดเสร็จในจุดบริกำรเดียว ปัญหำใดที่หน่วยงำน 
ในจังหวัดสำมำรถแก้ไขได้ก็ให้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ หำกปัญหำใดเกินอ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัด  
หรือหน่วยงำนให้เสนอผู้บริหำรระดับสูงตำมล ำดับ หรือหำกปัญหำใดเกินอ ำนำจของรัฐมนตรี จะต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำในระดับชำติ ก ำกับ ดูแลและสรุปปัญหำรำยงำนให้
นำยกรัฐมนตรีทรำบต่อไป 
   กำรให้บริกำรของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจังหวัดนรำธิวำส (จุดหลัก) โดยกำรบูรณำกำร  
ของทุกกระทรวง โดยส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำลได้ประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนส่วนกลำง จ ำนวน 27 หน่วยงำน และจังหวัดนรำธิวำส ได้ประสำนควำมร่วมมือ 
กับ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดยะลำ และส่วนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำสที่มีจ ำนวนเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์จ ำนวนมำก จ ำนวน 38 หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น 67 หน่วยงำน เพ่ือจัดผู้แทนของหน่วยงำนลงพ้ืนที่ 
ในกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ณ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
จุดหลัก ซึ่งเป็นไปตำมบัญชำของนำยกรัฐมนตรี เพ่ือต้อนรับประชำชนและ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่มำรับ
บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หน่วยงำน... 



หน่วยงานส่วนกลางประจ าศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า (จุดหลัก) 27 หน่วยงาน ดังนี้  
1. กระทรวงมหำดไทย 
2. กรมกำรปกครอง 
3. กรมทีดิน 
4. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
5. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
6. กำรประปำส่วนภูมิภำค 
7. กระทรวงสำธำรณสุข 
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9. กรมชลประทำน 
10. กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
11. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
12. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
13. กรมป่ำไม้ 
14. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 
15. กระทรวงยุติธรรม  
16. กรมบังคับคดี  
17. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  18. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 
19. ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
20. กระทรวงอุตสำหกรรม 

  21. กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
  22. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

23. ส ำนักงำนจเรต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
24. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
25. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
26. กรมทำงหลวง 
27. กรมทำงหลวงชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จังหวัด... 



จังหวัดประจ าศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า (จุดหลัก) 2 จังหวัด ดังนี้  
1. จังหวัดปัตตำนี 
2. จังหวัดยะลำ  

   ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประจ าศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า (จุดหลัก) จ านวน    
38 หน่วยงาน ดังนี้    
   1. ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดนรำธิวำส 

2. ต ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส 
3. ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดนรำธิวำส 
4. ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
5. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดนรำธิวำส  
6. ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดนรำธิวำส 
7. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดนรำธิวำส 
8. ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดนรำธิวำส 
9. ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนรำธิวำส  
10. กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดนรำธิวำส 
11. กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) สำขำนรำธิวำส 
12. บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) สำขำนรำธิวำส 
13. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส 
14. ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนรำธิวำส 
15. ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส 
16. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนรำธิวำส 
17. โครงกำรชลประทำนนรำธิวำส 
18. กำรยำงแห่งประเทศไทย จังหวัดนรำธิวำส 

  19. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดนรำธิวำส 
20. ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
21. ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดนรำธิวำส 
22. ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่นรำธิวำส 
23. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรำธิวำส 
24. ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดนรำธิวำส 
25. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดนรำธิวำส  
26. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนรำธิวำส 
27. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนรำธิวำส 
28. ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส 
29. เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส 
30. แขวงทำงหลวงนรำธิวำส 
31. แขวงทำงหลวงชนบทนรำธิวำส 
 

/ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ... 
 
 



32. ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนรำธิวำส 
33. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส 
34. อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
35. อ ำเภอสุไหงโก-ลก 
36. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนรำธิวำส 
37. เทศบำลเมืองนรำธิวำส 
38. เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก 

 

    4.2 รูปแบบ แนวทาง วิธีการ การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า  
    กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ .เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี .โดยหลักกำร 
ให้จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำทุกจุดที่นำยกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำสถำนที่ใด 
ให้เป็นจุดหลัก จุดรอง หรือจุดลอย ขึ้นอยู่กับภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีเป็นส ำคัญ ซึ่งวำงหลักแนวทำงปฏิบัติ.3.จุด 
ดังนี้ 
    1).จุดหลัก.คือ.จุดที่นำยกรัฐมนตรีปฏิบัติภำรกิจเป็นเวลำนำนๆ เช่น จุดที่พบปะประชำชน 
จุดที่มีกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นต้น (มท./สปน./กระทรวง/กรม/รัฐวิสำหกิจ/องค์กรอิสระ) 
 จุดนี้เป็นกำรบูรณกำรท ำงำนและมอบหมำยภำรกิจผู้บริหำรรับเรื่องแทนนำยกรัฐมนตรี ดังนี้  
 - ฝ่ายข้าราชการเมือง คือ นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
 - ฝ่ายราชการประจ า คือ นำยสมพำศ นิลพันธ์ ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี .และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทย.นอกจำกนี้ .ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงำนส่วนกลำง 
27 หน่วยงำน ผู้แทนหน่วยงำนจังหวัดปัตตำนีและจังหวัดยะลำ.รวมทั้งผู้แทนจำกส่วนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัด 
นรำธิวำส จ ำนวน 38 หน่วยงำน ลงไปนั่งประจ ำโต๊ะเพ่ือให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.หรือตอบข้อค ำถำม 
ให้ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำยกับประชำชนที่มำติดตำมเรื่องหรือที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ 
   2) จุดรอง คือ จุดที่นำยกรัฐมนตรีปฏิบัติภำรกิจเป็นเวลำไม่นำน เช่น กำรเดินตรวจตรำสถำนที่
รำชกำรต่ำงๆ หรือพบปะทักทำยประชำชน 
   3) จุดลอย คือ จุดที่นำยกรัฐมนตรีปฏิบัติภำรกิจเป็นเวลำสั้นๆ หรือมีกำรเคลื่อนไหวกิจกรรม 
ในกำรปฏิบัติงำน (ศดธ.นธ./ศดธ.อ ำเภอ) 
 จุดนี้ไม่มีกำรตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำเต็มรูปแบบ หำกมีกำรติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ 
แบบเดินผ่ำน (Walk through) ให้จัดเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ ยืนประจ ำจุด 
Walk through (อำจจะมีกำรตั้งโต๊ะส ำหรับให้บริกำรประชำชนที่มำยื่นเรื่อง) ควบคู่กับเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดคัดกรอง
บริเวณนี้ เพ่ือควำมสะดวกและกำรบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ในกำรยื่นหนังสือต่อนำยกรัฐมนตรี หำกไม่มีกำรติดตั้ง Walk through ให้จัดเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัด ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเดินตำมคณะของนำยกรัฐมนตรี.ทั้งนี้.หำกมีกำรยื่น
หนังสือต่อนำยกรัฐมนตรี ให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดนี้รับหนังสือดังกล่ำว และน ำมำยื่นต่อศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
จุดหลัก เพ่ือด ำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำรขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 



4.3 สถานที่ตั้ง ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 
ดังนี้  
 

 - วันที่ 20 มกราคม 2563  
 - จุดหลัก :.ณ อำคำรรื่นอรุณ เทศบำลเมืองสุไหงโก -ลก อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 
นำยกรัฐมนตรีติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส.และพบปะประชำชน 
  - จุดลอย :.ณ ศำลเจ้ำแม่โต๊ะโมะ อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส นำยกรัฐมนตรี สักกำระเจ้ำแม่โต๊ะโมะ 
พบกับประธำนมูลนิธิศำลเจ้ำแม่โต๊ะโมะ ตัวแทนสมำคมชำวไทยเชื้อสำยจีน 4 สมำคม (สมำคมฮกเกี้ยน สมำคม
แต้จิ๋ว สมำคมแคระ สมำคมไหหล ำ) และสมำคมอิสลำมสุไหงโก-ลก  
  - จุดลอย : ณ วัดประชุมชลธำรำ อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส นำยกรัฐมนตรี พบปะชำวไทยพุทธ
และชำวไทยมุสลิม  

- จุดลอย : ณ โรงเรียนนรำธิวำส นำยกรัฐมนตรีพบนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยนรำธิวำส ที่เข้ำร่วม
โครงกำร “รินน้ ำใจสู่พี่น้องชำวใต้”  
  - จุดลอย : ณ หอประชุมบรมรำชกุมำรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดนรำธิวำส  
นำยกรัฐมนตรีพบปะผู้น ำศำสนำและชำวไทยมุสลิม 
 

 - วันที่ 21 มกราคม 2563  
  - จุดหลัก : ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส โดยระยะทำงประมำณ 2 กิโลเมตร จำกห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ (สถำนที่จัดกำรประชุม)  
โดยนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน 
(นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ) คณะรัฐมนตรีเข้ำร่วมทั้งคณะ.และนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที.่ครั้งที่ 1/2563 และนำยกรัฐมนตรีให้สัมภำษณ์สื่อมวลชน  
 

4.4 การเตรียมการด้านข้อมูล  
   1) ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งขอควำมอนุเครำะห์จังหวัดนรำธิวำส 
จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุและอุปกรณ์ ณ จุดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลัก และขอควำมร่วมมือประสำน 
ส่วนรำชกำรในจังหวัดเข้ำร่วมให้บริกำร ณ จุดรับเรื่องจุดหลัก และจัดท ำข้อมูลรำยงำนข่ำวควำมเคลื่อนไหว 
ของประชำชนหรือกลุ่มมวลชนที่จะไปชุมนุมในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ 
 2) กระทรวงมหำดไทย โดยศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย ประสำนเตรียมกำรจัดหำสถำนที่
ที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ จัดท ำข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้  
 (1) ผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำสและอ ำเภอ ควำมคืบหน้ำต่ำง.ๆ 
 (2) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ต้องเฝ้ำระวังของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
และคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ/นโยบำยของรัฐบำล 
 (3) ข้อมูลรำยชื่อ ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ ของเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส 
 (4) ข้อมูลชื่อหน่วยงำน รำยชื่อ ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ของหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ในจังหวัดนรำธิวำส ที่เข้ำร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ (จุดหลัก)  
 (5) จ ำนวนเรื่องท่ียังแก้ไขปัญหำไม่ยุติ เช่น เรื่องทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำ  
 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย ในกำรวิเครำะห์ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในจังหวัดนรำธิวำสและวำงแผน  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

/3.จัดท ำ... 



 3) จัดท ำหนังสือต่ำงๆ ได้แก่  กำรเชิญหน่วยงำนรับเรื่อง ณ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ  
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์และมอบหมำยภำรกิจหน้ำที่ไปยังส่วนรำชกำรต่ำงๆ และหนังสือเชิญประชุม  
ด้ำนกำรข่ำว 
 4) จัดท ำบันทึกข้อมูลประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง  
ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำเพ่ือขอควำมเห็นชอบอนุมัติงบประมำณ 
 

4.5 การเตรียมการด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และรถให้บริการ รับ – ส่ง 
  1) ส ำรวจ พ้ืนที่ ให้บริ กำรศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ ำ  (จุ ดหลัก จุดรอง และจุดลอย ) 
ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ โดยเป็นไปตำมรูปแบบที่ก ำหนด (กรณีเป็นห้องโถง หรือ กรณีเป็นเต็นท์) 
สิ่งที่จังหวัดควรเตรียม ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม.ดังนี้ 
       - ห้องไกล่เกลี่ย     จ ำนวน  1  ห้อง       
       - ห้องรับรอง VIP (ปมท. , อธิบดี)  จ ำนวน  1  ห้อง  
      - ห้องรับเรื่องร้องเรียน    จ ำนวน  1  ห้อง 
      - โต๊ะหน้ำขำว     จ ำนวน  40 - 50 ตัว 
      - เก้ำอ้ีนั่งส ำหรับเจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน  80 ตัว 
      - เก้ำอ้ีนั่งส ำหรับผู้ร้องเรียน    จ ำนวน  50  ตัว 
  2) จัดเตรียมเต็นท์, พัดลม 
   3) จัดท ำป้ำยไวนิลแบบต่ำงๆ ติดตั้งให้เห็นเด่นชัดตำมจุดต่ำงๆ ได้แก่ ป้ำยไวนิลลูกศร 
บอกเส้นทำงไปศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ป้ำยไวนิลชื่อศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำส ำหรับติดในห้องประชุม/เต็นท์ 
(จุดหลัก จุดรอง จุดลอย) และป้ำยไวนิลส ำหรับยืนจุดถ่ำยภำพรวม  
   4) จัดท ำป้ำยชื่อตั้งโต๊ะของหน่วยงำนที่ให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และป้ำยแสดงล ำดับ
ขั้นตอนกำรยื่นเรื่อง ณ จุดต่ำงๆ  ป้ำยห้องเจรจำไกล่เกลี่ย ป้ำยบอกเส้นทำงไปห้องสุขำ ป้ำยจุดบริกำรเครื่องดื่มและอำหำร 
  5) จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน ภำยในสถำนที่ให้บริกำรับเรื่อง  

6) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร กระดำษ A4 และอุปกรณ์เครื่องเขียน  
7) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟ ปลั๊กไฟ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
8) ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (Wifi)      
9) จัดท ำบัตรคิว ประมำณ 50 ชุด 

   10) จัดท ำป้ำยคล้องคอ แสดงชื่อ “ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ” ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรม
กระทรวงมหำดไทย ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ เพ่ือแสดงตัวตนในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยต่ำงๆ และประชำชนที่มำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

4.6 การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
  1).จัดเตรียมกำน้ ำร้อน ถ้วยกำแฟ และโต๊ะจัดวำงอำหำรวำงและเครื่องดื่ม จัดเตรียมภำชนะ 
ใส่ขยะหรือถุงด ำ 
   2) จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (น้ ำเปล่ำ ชำ กำแฟ) และอำหำรกลำงวัน ณ จุดหลัก 
ประมำณ จ ำนวน 200 ชุด  
   3) จัดแม่บ้ำนประจ ำจุดหลัก จ ำนวน ๑ - 2 คน 
 
 
 



4.7 การจัดหน่วยปฐมพยาบบาล 
1) จัดโต๊ะส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หน่วยปฐมพยำบำลให้บริกำรประชำชน และอุปกรณ์ชุดปฐมพยำบำล 
2) จัดรถพยำบำลฉุกเฉิน 
3) จัดแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

 

4.8 การจัดหน่วยปฐมพยาบบาล 
1) จัดโต๊ะส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หน่วยปฐมพยำบำลให้บริกำรประชำชน และอุปกรณ์ชุดปฐมพยำบำล 
2) จัดรถพยำบำลฉุกเฉิน 
3) จัดแพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

 

4.9 การจัดรถให้บริการ รับ - ส่ง 
   - จัดรถให้บริกำร รับ - ส่ง ผู้ร้องระหว่ำงจุด ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลัก กับ ศูนย์ด ำรงธรรม 
ส่วนหน้ำจุดลอย โดยกำรประสำนงำนในกำรรับส่งผู้ร้องให้ประสำนกับผู้อ ำนวยกำรกกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรม  
จังหวัดนรำธิวำส 

 

4.10 การจัดการจราจร 
   ประสำนต ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส จัดก ำลังดูแลควำมปลอดภั ยและอ ำนวยกำรจรำจร 
ในพ้ืนที่ที่มีกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.และบริเวณใกล้เคียงหรือทำงเข้ำ-ออก  
 

4.11 การจัดรถให้บริการสุขาเคลื่อนที่ 
  ประสำนเทศบำลเมืองนรำธิวำส จัดรถสุขำเคลื่อนที่ ในกรณีที่ไม่มีห้องสุขำเพียงพอ 
 

4.12 การจัดประชุมด้านการข่าว 
   จังหวัดนรำธิวำส จัดประชุมด้ำนกำรข่ำว เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2563 เวลำ 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดนรำธิวำส โดยมี นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี .เป็นประธำน พร้อมด้วยนำยสมพำศ นิลพันธ์ ต ำแหน่งที่ปรึกษำ
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี .รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส .ผู้แทนจำกกระทรวงมหำดไทย 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง กรม องค์กรอิสระต่ำงๆ และหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส 
เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรยื่นหนังสือร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ และเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินกำรเรื่อง 
ร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงำนต่ำง.ๆ.ที่จะได้ชี้แจงในที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
  1).ให้ประชำชนมำยื่นเรื่องทีศู่นย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลัก  
  2).เจ้ำหน้ำที่ที่ รับเรื่องไว้แล้วในแต่ละวัน .ณ.ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดรอง จุดลอย 
ให้น ำเอกสำรมำลงทะเบียนที่ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลัก 
  3) เรื่องทุกเรื่องที่รับให้ส่งเอกสำรและยอดมำรวมที่ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลักในแต่ละวัน 
   4) ประชำชนเดินทำงเข้ำมำยื่นเรื่องที่จุดหลักดัวยตนเอง 

  5) . รับบัตรคิ วแล้ ว เจ้ ำหน้ำที่ ของศูนย์ด ำรงธรรมจั งหวัด น ำ ไปยั งลงทะเบียนที่ โต๊ ะ 
ของส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นโต๊ะที่ 1 ซึ่งจะเป็นโต๊ะที่กลั่นกรองวินิจฉัยปัญหำ เพ่ือที่จะไปยังโต๊ะหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ รับเรื่อง แก้ไขปัญหำ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ค ำอธิบำย ค ำตอบ ค ำอธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ 

6).เข้ำห้องเจรจำ - ไกล่เกลี่ย กรณีบำงเรื่องจ ำเป็นจะต้องเข้ำห้องเจรจำไกล่เกลี่ย หรือซักถำมข้อมูล
เพ่ิมเติม โดยจะจัดเตรียมห้องไว้ที่ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจุดหลัก และมีผู้แทนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้
ค ำปรึกษำ หรือไขข้อปัญหำ ค ำตอบ อธิบำยรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ประชำชนมำยื่นหนังสือหรือมำตำมเรื่อง 
ที่ได้เคยยื่นเรื่องไว้ 
  7) หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อมูลเอกสำร จำกโต๊ะที่ 1 (โต๊ะส ำนักนำยกรัฐมนตรี) 
เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  8) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี จัดท ำสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ ในแต่ละวัน ณ จุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือรำยงำนให้นำยกรัฐมนตรีทรำบ 
  9) กำรถ่ำยเอกสำรของผู้ร้อง เพ่ือรำยงำนผู้บังคับบัญชำ.ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
จะเป็นหน่วยงำนถ่ำยเอกสำรให้แก่หน่วยงำนที่แจ้งควำมประสงค์ 
  10) กำรพิจำรณำปิดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ โดยนำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี นำยสมพำศ นิลพันธ์ ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
  11 ) .ศ ูน ย ์ด ำ ร ง ธ ร รมกระทร ว งมหำด ไทยและศ ูน ย ์ด ำ ร ง ธ ร รมจ ังห ว ัดนร ำธ ิว ำ ส  
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

5.1 ผลการด าเนินงานจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส 
  กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ณ จังหวัดนรำธิวำส ระหว่ำงวันที่ 20 - 21 มกรำคม 2563 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน.ประกอบด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ ง ในระดับกระทรวง .ทบวง .กรม .องค์ กร อิสระ . จั งหวั ด . และอ ำ เภอ . ร วมทั้ ง สิ้ น .67 .หน่ วยงำน 
ในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชำชน ณ จุดต่ำง ๆ ดังนี้  
  1) วันที่ 20 มกราคม 2563  
       - จุดหลัก : ณ หอประชุมอ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 15.00 น. โดยมีประชำชนมำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 10 รำย 
11 เรื่อง โดยเป็นเรื่องขอควำมช่วยเหลือต่ำง.ๆ .และไม่ได้รับควำมเป็นธรรม จ ำนวน 4 เรื่อง, ปัญหำที่ดิน จ ำนวน 2 เรื่อง, 
ปัญหำควำมเดือดร้อน จ ำนวน 4 เรื่อง และร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่รัฐ จ ำนวน 1 เรื่อง  
      - จุดลอย : ณ วัดประชุมชลธำรำ อ ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 15.00 น. ไม่มีประชำชนมำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แต่อย่ำงใด 
 
 
 
 



  2) วันที่ 22 มกราคม 2563  
       - จุดหลัก : ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำสเปิดจุดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 15.00 น. โดยมีประชำชนมำยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จ ำนวน 6 รำย 6 เรื่องโดย  
เป็นเรื่องขอควำมช่วยเหลือต่ำง.ๆ.และไม่ได้รับควำมเป็นธรรม.จ ำนวน.5.เรื่อง.และปัญหำที่ดิน.จ ำนวน.1.เรื่อง 
  

        ทั ้ง นี ้ . ศ ูน ย ์บ ร ิก ำ ร ป ร ะ ช ำ ช น ส ำ น ัก ง ำ น ป ล ัด ส ำ น ัก น ำ ย ก ร ัฐ ม น ต รี  
ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย และศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนรำธิวำส.พิจำรณำร่วมกัน.และมอบเรื่องให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำหน้ำที่ .และรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ.และติดตำม 
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

5.2 ปัญหา/อุปสรรค 
  1).เนื่องจำกจังหวัดนรำธิวำส.ได้รับกำรประสำนจำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ค่อนข้ำงกระชั้นชิด ท ำให้ต้องประสำนกำรปฏิบัติงำนทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ  
ในพ้ืนที่อย่ำงเร่งด่วน ทั้งด้ำนข้อมูลบุคลำกรของหน่วยงำนที่มำรับเรื่อง กำรจัดท ำข้อมูลสรุปของศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดและอ ำเภอและของหน่วยงำนต่ำง .ๆ.รวมทั้งกำรจัดหำสถำนที่ .วัสดุ . อุปกรณ์ต่ำง.ๆ .นอกจำกนี้ 
กำรจัดเตรียมสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งกำรจัดท ำประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยก็มีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรค่อนข้ำงจ ำกัด แต่ด้วยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนท ำให้กำรเตรียมกำรและบูรณำกำร  
กำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   2).ข้อจ ำกัดของขนำดพ้ืนที่ในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ.(กรณีเป็นลำนจอดรถด้ำน 
หน้ำอำคำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนรำธิวำส) . ไม่กว้ ำงขวำงเพียงพอส ำหรับรองรับเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ่ งเป็นตัวแทนจำกหน่วยงำนส่วนกลำงจังหวัดใกล้ เคียง .และหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัดนรำธิวำส .จ ำนวน 
150 -200 คน ท ำให้ต้องจัดพ้ืนที่อย่ำงจ ำกัดและกระชับ.เพ่ือให้เพียงพอส ำหรับกำรจัดวำงโต๊ะประจ ำจุดต่ำง.ๆ
เก้ำอ้ี และอุปกรณ์ และในบำงช่วงเวลำมีแดดส่องเป็นระยะเวลำนำน และลมพัด ท ำให้กำรให้บริกำรไม่ได้รับควำม
สะดวก 
  3).เนื่องจำกจังหวัดนรำธิวำสต้องใช้โต๊ะและเก้ำอ้ีจ ำนวนมำก และต้องแบ่งไปใช้ในกำรจัดสถำนที่ 
ณ จุดต่ำงๆ ตำมก ำหนดกำรของนำยกรัฐมนตรี ท ำให้ต้องประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
หลำยหน่วยงำนที่มีอยู่  เพ่ือน ำมำใช้จัดสถำนที่ ของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้แทน 
หน่วยงำนต่ำงๆ และส ำหรับประชำชนที่มำรับบริกำร 
  4).เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนสถำนที่จอดรถผู้มำรับบริกำรไม่เพียงพอ และบำงส่วนไม่สำมำรถ 
เข้ำมำจอดใกล้กับศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำได้ จึงต้องพิจำรณำหำที่จอดรถด้ำนนอกซึ่งไกลและต้องเดินเข้ำมำยังศูนย์ฯ 
นอกจำกนี้ มีข้อจ ำกัดเรื่องห้องสุขำไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดและผู้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก 
แม้จะได้มีกำรประสำนรถสุขำเคลื่อนที่มำให้บริกำรแล้วก็ตำม รวมทั้งสถำนที่รับประทำนอำหำร ไม่ เพียงพอ 
มีกำรสลับหมุนเวียนไปนั่งรับประทำนอำหำรยังจุดที่ก ำหนด และบำงส่วนนั่งรับประทำนอำหำรที่โต๊ะรับเรื่อง  
  5).ระบบกระแสไฟฟ้ำ เครื่องขยำยเสียง และสัญญำณอินเตอร์เน็ต Wifi บำงช่วงเกิดกำรขัดข้อง 
เนื่องจำกมีกำรใช้กระแสไฟฟ้ำและเชื่อมต่อ Wifi จ ำนวนมำกท ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำขัดข้องและสัญญำณล่ำช้ำไม่
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



  6).เจ้ำหน้ำที่บำงหน่วยงำนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขำดประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และกำรไขข้อปัญหำ ค ำอธิบำยแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องบำงรำยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร  
ให้ข้อมูล และบำงรำยมีปัญหำทำงจิต และบำงรำยไม่สำมำรถสื่อสำรเป็นภำษำไทยได้ จึงต้องใช้เจ้ำหน้ำที่  
ที่สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำท้องถิ่น มีจิตบริกำร (Service mind) มีควำมอดทนอดกลั้นรองรับอำรมณ์ 
ของผู้ ร้องและแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้  เ พ่ือสร้ำงควำมประทับใจและคลำยควำมทุกข์ร้อนอัน 
เนื่องจำกปัญหำที่เกิดขึ้นได ้
  7).ผู้ร้องบำงรำยเคยร้องซ้ ำ บำงรำยมีเจตนำแอบแฝงซ่อนเร้น บำงรำยมีพฤติกรรมและพยำยำม
ต้องกำรยื่นเรื่องกับนำยกรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำจะรับเรื่องไว้และคัดกรองก่อนน ำเสนอ
ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
     1).ควรมีหนังสือแจ้งรูปแบบ ขั้นตอนและแนวทำงในกำรจัดตั้งศูนย์ด ำ รงธรรมส่วนหน้ำ 
เพื่อเป็นแนวทำงให้ทุกจังหวัดน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับพื้นที ่เนื ่องจำกบำงจังหวัดยังไม่เคยจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ 
  2).มีกำรประสำนงำนหรือติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงกับจังหวัดในเบื้องต้นก่อนถึง
ก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ของคณะนำยกรัฐมนตรี .ทั้ งกำรประสำนงำนอย่ำงเป็นทำงกำร .(กำรประสำนงำน 
ทำงเอกสำรหนังสือ).และกำรประสำนงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
  3).ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ทักษะ ควำมรู้ กำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
  4)..จัดเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถสื่อสำรภำษำท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช ำนำญกำรในกำรเจรจำ
ไกล่เกลี่ย และผู้ร้องบำงรำยต้องใช้หลักจิตวิทยำในกำรพูดคุย ท ำควำมเข้ำใจ เพ่ือแก้ไขปัญหำ 
   5) ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง.ๆ.เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ 
ในวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ .เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประชำชนประทับใจในกำรรับบริกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

 

 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดนราธิวาส 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

และเตรียมความพร้อม 

ส ารวจสถานที่ตามก าหนดการร่วมกับ
ส านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี (สลน.) 
และส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
(สลค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

จัดท าสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ 

และข้อมูลหน่วยงานต่างๆ (ด้านการข่าว) 

ลงพื้นที่ส ารวจสถานที่และรายงานให้   
ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงทราบและพิจารณา
ร่วมกันเพ่ือจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
 

ศูนย์บริการประชาชน 

ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและเข้าร่วมให้บรกิารรับ

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า  
3 ประเภท ตามรูปแบบที่ก าหนด 

จุดหลัก 

จุดรอง 

จุดลอย 

- รับบัตรคิว 
- ลงทะเบียน 
- คัดกรอง/วินิจฉัย 
- ส่งต่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องพิจารณา
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ 

ศดธ.นธ.ประสานการ
จัดเตรียมสถานที่ด้านต่างๆ 

และวัสดุอุปกรณ์ 

จัดประชุมด้านการข่าวและชี้แจง
การจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 

ประชาชาชนมาติดต่อยื่นเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 

ส านักงานยกรัฐมนตรี (โต๊ะที่ 1) 
 

สรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ และน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธวิาส 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



แผนผังการจัดรูปแบบสถานที่การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส 

ภาพการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดหลกั 
ณ หอประชุมอ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางไปศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดหลัก 
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพการจัดสถานที่ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดหลัก  
ณ หอประชุมอ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการจัดสถานที่ศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดหลัก  
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพบัตรคิวศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าและภาพป้ายคล้องคอส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม 
 

 

 

 
 
 
 
 



ภาพการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า  
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดลอย 
วันที่ ๒0 มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประชุมชลธารา อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ภาพการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจุดหลัก 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดศรีสะเกษ 
    ภำยใต้กำรน ำของนำยวัฒนำ พุฒิชำติ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตำมค ำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4375/2563 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2563  
และนำยส ำรวย เกษกุล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ ในฐำนะ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
ตำมค ำสั่งจังหวัดศรีสะเกษท่ี 4346/2553 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2553 ได้มีแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
เตรียมกำรและประสำนงำนก่อนกำรจัดจั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 1.1.เมื่อศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับหนังสือหรือข้อมูลข่ำวสำรกำรเสด็จตรวจรำชกำร  
ของพระมหำกษัตริย์ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ และกำรเดินทำงมำตรวจรำชกำรของนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ ำกระทรวงต่ำงๆ ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะด ำเนินกำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
 1.2.ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะด ำเนินกำรประสำนข้อมูลให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำร  
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรให้ค ำปรึกษำ.เพ่ือทรำบและเตรียมกำร 
ไว้ล่วงหน้ำ อำทิเช่น กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่งคงภำยในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  
ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ต ำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดศรีสะเกษ.ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนคลังจังหวัด 
ศรีสะเกษ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สันติบำลจังหวัดศรีสะเกษ
และอ ำเภอในพ้ืนที่ เป็นต้น  
 1.3.จัดท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหำรือ ในกำรเตรียมกำรจัดตั้งและร่วมบูรณำกำรร่วมกัน
ในศูนย์ ด ำร งธรรมจั งหวั ดส่ วนหน้ ำ  เ พ่ือ เตรี ยมควำมพร้ อม ในกำรรับ ฟั ง  รั บ เ รื่ อ ง  ให้ค ำปรึ กษำ  
กำรขอควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
 1.4.แต่งตั้งค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดส่วนหน้ำ ค ำสั่งมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด
ส่วนหน้ำ และชุดเคลื่อนที่เร็ว และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริกำรและปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งดังกล่ำว 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 2.1 .จั ด เจ้ ำหน้ ำที่ ป ร ะจ ำ จุ ดศู นย์ ด ำ ร งธ ร รมจั งหวั ดส่ วนหน้ ำ . จุ ดชุ ดปฏิบั ติ ก ำร เคลื่ อนที่ เ ร็ ว 
ตำมค ำสั่งที่รับมอบหมำย 
 2.2.ประสำนงำนร่วมกันเพ่ือบริกำรประชำชนในกำรยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอควำมช่วยเหลือ  
และกำรให้ค ำปรึกษำต่ำงๆ และพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวว่ำอยู่ในขั้นตอนกระบวนกำรใด หำกสำมำรถพิจำรณำ 
ให้ควำมช่วยเหลือได้ทันที จะประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขโดยทันที รวมทั้งเฝ้ำระวังกลุ่มมวลชน
ที่มำในรูปแบบต่ำงๆ  
 2.3.เมื่อแล้วเสร็จภำรกิจตำมค ำสั่งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะประมวลผลเรื่องร้องเรียนร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ขอควำมช่วยเหลือ และกำรให้ค ำปรึกษำต่ำงๆ รวมทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่ำงปฏิบัติงำน 
เสนอต่อผู้ฟังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นให้ทรำบโดยเร็ว.เพ่ือทรำบและพิจำรณำสั่งกำรเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

/3. ขั้นตอน ... 
 
 



3..ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา.แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 
    3.1 เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจแล้ว ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษจะแจ้งหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง  
ร่วมประชุมหำรือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอควำมช่วยเหลือ และกำรให้ค ำปรึกษำต่ำงๆ กลุ่มมวลชน  
ที่มำร้องเรียนในรูปแบบต่ำงๆ  
    3.2 เมื่อประชุมมอบหมำยให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ที่รับมำด ำเนินกำร และแลกเปลี่ยนหรือเสนอแนะควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่แล้ว จะให้แต่ละหน่วยงำน 
เสนอปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข และข้อเสนอ โดยปัญหำส่วนใหญ่ 
ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษส่วนหน้ำ คือ ปัญหำกลุ่มมวลชน ที่อยู่นอกเหนือ
กำรข่ำวหรือกำรคำดกำรณ์ โดยจะมำยื่นหนังสือโดยตรงกับพระมหำกษัตริย์  หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ 
และกำรเดินทำงมำตรวจรำชกำรของนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรยำก  
ที่จะตรวจสอบบุคคลแต่ละคนที่มำร่วมงำน ซึ่งแนวทำงกำรแก้ไขของจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีกำรประชุมเตรียม  
ควำมพร้อมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่งคง อำทิเช่น กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด 
ศรีสะเกษ ต ำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สันติบำลจังหวัดศรีสะเกษ  
ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ประจ ำจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ต ำรวจภูธรและอ ำเภอในพ้ืนที่ เป็นต้น               
เพ่ือเตรียมกำรเฝ้ำระวังกลุ่มมวลชนดังกล่ำวและจำกกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ          
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ยังไม่มีปัญหำอุปสรรคหรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติใดๆ  
และสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อนได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดสรีสะเกษ 

 
รูปภาพประกอบ ข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 ตัวอย่ำงหนังสือแจ้งกำรเดินทำงมำตรวจรำชกำร ณ จังหวัดศรีสะเกษ ของนำยกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 กำรประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3 กำรประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 และ 5 ตัวอย่ำงค ำสั่งมอบหมำยภำรกิจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
จังหวัดน่าน 

 

1.ขั้นตอนเตรียมกำรและประสำนงำนก่อนกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
กำ ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ส่ ว น ห น้ ำ ข อ ง จั ง ห วั ด น่ ำ น  จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก ร ณี บุ ค ค ล ส ำ คั ญ . เ ช่ น 

นำยกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี เดินไปปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่จังหวัดน่ำน โดยเน้นหลักกำรที่ว่ำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชนและไม่ปิดกั้นประชำชนผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน ซ่ึงประเด็นกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์จะเป็นประเภท 
ขอควำมช่วยเหลือเนื่องจำกได้รับควำมเดือดร้อนด้ำนสำธำรณูปโภค กำรด ำรงชีพ หรือ ได้รับผลกระทบ 
จำกกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในขณะนั้น ซึ่งศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน่ำนจะต้องเตรียมกำร  
ในด้ำนกระบวนงำน ดังนี้ 

1.1 ก ำหนดช่องทำงในกำรรับเรื่อง แบ่งจุดรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยพิจำรณำจำกพ้ืนที่ที่คำดว่ำ  
จะมีผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้แก่ 

 จุดรับเรื่องหลัก ก ำหนดโดยหน่วยงำนส่วนกลำง ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ศูนย์ด ำรงธรรม 
กระทรวงมหำดไทย และจังหวัดน่ำนเป็นจุดที่มีป้ำยศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน่ำนชัดเจนและมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง
ส่ ว น ร ำชกำ ร ใน พ้ื นที่ ข อ ง จั ง ห วั ด  ส ำ ห รั บ สถ ำนที่ อ ำ จ เ ป็ นหน่ ว ย ง ำน ร ำชกำ รที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล ำ ง 
เช่น ศำลำกลำงจังหวัดน่ำน หรืออำจจัดตั้งร่วมกับหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว (ต ำรวจและทหำร) 

 จุดรับเรื่องรอง.เป็นจุดที่จังหวัดคำดหมำยว่ำน่ำจะมีผู้มำยื่นเรื่อง.เช่น.สถำนที่ตำมหมำยก ำหนดกำร 
ที่บุคคลส ำคัญจะไปปฏิบัติภำรกิจส ำหรับสถำนที่ตั้งอำจจะเป็นที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นั้นตำมหมำยก ำหนดกำร 

 จุดรับเรื่องลอย.เป็นจุดรับเรื่องที่จังหวัดจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เ พ่ือประกบกับผู้ติดตำมบุคคลส ำคัญ 
หำกมีกำรยื่นเรื่องก็สำมำรถน ำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปด ำเนินกำรต่อได้ ซึ่งพื้นท่ีนี้จะไม่มีกำรจัดตั้งสถำนที่รับเรื่อง
แต่จะมีเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ พ้ืนที่ดังกล่ำว อำทิเช่น บริเวณสนำมบิน เป็นต้น 

1.2 ประสำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลร้องเรียน/ร้องทุกข์ในห้วงที่ผ่ำนมำว่ำมีเรื่องเรียน/
ร้องทุกข์ ประเภทใดที่จังหวัด/จังหวัดข้ำงเคียง/อ ำเภอ/ส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ ได้ยุติเรื่องไปแล้วแต่ผู้ร้องยังไม่มีควำม
พึงพอใจ หรือนโยบำยของรัฐบำลในขณะนั้นที่กระทบต่อกำรมวลชนในพ้ืนที่ อำทิเช่น นโยบำยกำรทวงคืนผืนป่ำ 
เป็นต้น 

1 .3  ประชุ มซั กซ้ อมก ำ หนดแนวทำง /ขั้ น ตอนกำ รรั บ เ รื่ อ ง  กำ รส่ ง ต่ อ  ก ำ รด ำ เ นิ นกำ ร 
เมื่อผู้ร้องทุกข์เข้ำมำยื่นเรื่อง ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดน่ำนจะต้องรวบรวมเรื่องทั้งหมดเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำภำยใน 5 วันท ำกำร และส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำแนวทำง
คลี่คลำยปัญหำ ภำยใน 30 วัน และมีมำตรกำรเร่งรัดกำรด ำเนินกำรทุก 30 วัน 15วัน และ 7 วัน ตำมล ำดับ 

1.4 สร้ำงระบบสำรสนเทศให้สำมำรถติดต่อและประสำนข้ อมูลกำรปฏิบัติ ได้อย่ำงทันท่วงที 
โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. ขัน้ตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
     2.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติกำรควรมำถึงจุดรับเรื่องล่วงหน้ำก่อน 1-2 ชั่วโมง เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์บุคคล 

ที่เข้ำมำติดต่อ ศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ ซึ่งแบ่งผู้ร้องออกเป็น ดังนี้ 
 ๑) ผู้ร้องรำยบุคคล ควรมีกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้ร้องว่ำ เป็นประเภทใด ประเภทมีหลักกำร 

ประเภทชำวบ้ำนธรรมดำ ประเภทเจ้ำอำรมณ์ ประเภทจิตไม่ปกติ . ซ่ึ งเจ้ำหน้ำที่จะต้องรับฟังปัญหำ 
ปล่อยให้ผู้ร้องได้ระบำยเรื่องออกมำ โดยเจ้ำหน้ำที่จะต้องอธิบำยถึงขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ในกำรแก้ไขปัญหำ  
ให้กับผู้ร้องทรำบ ทั้งนี้ หำกผู้ร้องแสดงอำกำรไม่พอใจหรืออำรมณ์ฉุนเฉียวมำกเจ้ำหน้ำที่จะต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่หรือสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน น ำผู้ร้องรำยดังกล่ำวออกไปสงบสติอำรมณ์ โดยเจ้ำหน้ำที่ 
ต้องสอบถำมผู้ร้องว่ำ.ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อไปหรือไม่ 
 ๒) ผู้ ร้องรำยกลุ่ม มีลักษณะรวมกลุ่มกันตั้งแต่  5 คนขึ้นไป  โดยผู้ ร้องประเภทนี้ส่วนมำก 
จะมีควำมต้องกำรเข้ำถึงผู้มีอ ำนำจที่ลงพ้ืนที่  หรือผู้บังคับบัญชำระดับสูง ซึ่ งจังหวัดจะต้องอธิบำยว่ำ  
ได้ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชำระดับสูงในกำรรับเรื่องแล้ว 
     2.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เบื้องต้น โดยพิจำรณำข้อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องว่ำสำมำรถ  
ใช้บังคับเพ่ือคลี่คลำยปัญหำได้หรือไม่ หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้จังหวัดจะส่งต่อให้หน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยนั้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงทีและรำยงำนผลให้จังหวัดทรำบ หรือบำงกรณีที่ต้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จังหวัดจะแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบและหำแนวทำงคลี่คลำยปัญหำภำยในระยะเวลำ 30 วัน 
หำกหน่วยงำนดังกล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ตำมระยะเวลำที่จังหวัดก ำหนดสำมำรถ  
ขอขยำยระยะเวลำได้ หรือหำกเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวต้องใช้กำรแก้ไขปัญหำที่ทำงด้ำนกฎหมำยเจ้ำหน้ำที่ 
จะต้องประสำนผู้ร้องเพ่ือไปใช้สิทธิด้ำนกฎหมำยต่อไป 
     2.3 ส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อจังหวัดคัดกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วจังหวัดจะต้องรวบรวม 
และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำด ำเนินกำร.ภำยใน.30.วันและมีกำรทวงถำมในที่ประชุมหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรประจ ำเดือน และท่ีประชุมนำยอ ำเภอทุกเดือน 

    3..ขั้นตอนหลังกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำเสร็จสิ้น พร้อมปัญหำ แนวทำงแก้ไข  
และข้อเสนอแนะ  
 เมื่อศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดคัดกรองและส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำจะต้องน ำเรียนผู้บังคับบัญชำในจังหวัดเพ่ือพิจำรณำยุติเรื่องหำกเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ 
ผู้ร้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว หรือส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เรื่องร้องทุก ข์ 
ดังกล่ำวต้องแก้ไขปัญหำในเชิงนโยบำยต้องจัดตั้งคณะท ำงำนในกำรตรวจสอบ หรือต้องใช้สิทธิในชั้น 
กระบวนกำรยุติธรรม หลังจำกนั้นจังหวัดจะต้องแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้แก่ส ำนักงำนเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงมหำดไทยที่รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดน่ำนเพื่อทรำบ 
 ส ำหรับปัญหำที่พบในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนมำกเกิดจำกผู้ร้องมีเจตนำแอบแฝงในกำรยื่นเรื่อง  
เช่น.แจ้งประสงค์จะยื่นของที่ระลึกให้ .พอประชิดตัวมีกำรแนบจดหมำยเพ่ือขอควำมช่วยเหลือไปด้วย 
หรือผู้ร้องบำงท่ำนยังคงยืนยันว่ำจะยื่นต่อผู้ที่เดินทำงมำโดยตรงไม่ประสงค์ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และยังขำดงบประมำณ
ในกำรสนับสนุนกำรจัดศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ 
 ส ำหรับแนวทำงแก้ไขเพ่ือให้เกิดเอกภำพของศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ และเป็นกำรบูรณำกำรหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องให้สำมำรถรับเรื่อง และแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงทีจ ำเป็นต้องเพ่ิมทักษะและองค์ควำมรู้ .ด้ำนจิตวิทยำ 
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรม และเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ในกำรควบคุมควำมปลอดภัยในขณะนั้น 
 
 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดนา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดจันทบุรี 

1.ข้ันตอนเตรียมการและประสานงานก่อนการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 

 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็น
ทำงกำรนอกสถำนที่ ครั้งที่ 2/2563 และตรวจรำชกำรกรณีกำรรับเรื่องร้องทุกข์ 

 จังหวัดจันทบุรีลงรับหนังสือ 
 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำ/สั่งกำร 

2.ข้ันตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 จังหวัดจันทบุรีแจ้งให้อ ำเภอเมืองจันทบุรีแจ้งเจ้ำอำวำสวัดโสมนำรำม (วัดช ำโสม) ต ำบลแสลง  

อ ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพ่ือขอใช้สถำนที่และจัดเตรียมสถำนที่ วัสดุและอุปกรณ์เพ่ือบริกำร
รับเรื่องร้องทุกข์จำกประชำชนและกลุ่มมวลชน 

 มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีในกำรรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ 

 รำยงำนควำมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนหรือประชำชนที่จะมำยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในพ้ืนที่  
จังหวัดจันทบุรีให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทรำบ 

 จังหวัดจันทบุรีท ำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตำมวันเวลำ

และสถำนที่ดังกล่ำวหำกมีประชำชนมำยื่นเรื่องร้องเรียนก็รับไว้แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

3.ขั้นตอนหลังการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา แนวทางแก้ไข 
และข้อเสนอแนะ 

 จัดเก็บสถำนที่วัสดุและอุปกรณ์ 
 จังหวัดท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้จังหวัดทรำบ 
 จังหวัดจันทบุรีรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้ร้องทรำบ 

 
 



ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจันทบุรี 

 

 2.หน่วยงานที่รับและส่งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 

 

 1.ยื่นเรื่อง                                                                       3.หน่วยงานด าเนินการ(3วัน)  4.สั่งการ(5วัน)             5.ตรวจสอบข้อเท็จจริง(30วัน) 

 

 

                                                                                                                              6.รายงาน/สรุปผล (5วัน)  

 

                                                                                                                                7.ยตุิเรื่อง(3วัน) 

 

  

                                                                                                                             8.แจ้งผล 

ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข ์ ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดจันทบุร ี จนท.รับเรื่อง
ลงทะเบียนรบั 

จนท.เสนอ
ผู้บังคับบัญชำ 

ผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำ/สั่งกำร 

ส่งเรื่องให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ศูนย์ด ำรงธรรมแจ้งผลใหผู้้ร้องทรำบ 

ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 

ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

หน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงมำที่ ศดธ.จังหวัด 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำสั่งกำร/
ยุติเรื่อง 



รูปภาพประกอบขั้นตอนการด าเนินจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าจังหวัดจนัทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขั้นตอนและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้าของจังหวดัชลบุรี 
 

1.ข้ันตอนเตรียมการและประสานก่อนการจัดตังศนูย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 1.1 ควำมเป็นมำ 
          ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่  96 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ก ำหนดให้มีกำร 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนระดังจังหวัด และให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในจังหวัดให้สำมำรถบริกำร
ประชำชนได้อย่ำงเสมอภำค มีคุณภำพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน.และประชำชนได้รับควำมพึงพอใจ 
จึงประกำศให้มีทุกจังหวัดจัดตั้ งศูนย์ด ำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เ พ่ือท ำหน้ ำที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำ รับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชนภำรกิจ  
ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชลบุรี  ภำยใต้ภำรกิจของกระทรวงมหำดไทยในกำรบ ำบัดทุกข์  บ ำรุ งสุข  
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยหลักในกำรประสำนเชื่อมโยงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เข้ำมำร่วมกัน
จัดกำรแก้ปัญหำของประชำชน ซึ่งเป็นบทบำทส ำคัญในฐำนะหน่วยงำนประสำนบูรณำกำรภำคส่วนต่ำงๆ  
เพ่ือสร้ำงควำมสุข ลดปัญหำควำมขัดแย้ง ลดควำมทุกข์ยำก เดือดร้อนใจ อันหมำยถึงกำรคลำยทุกข์  
ให้กับประชำชน และเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร กระทรวงมหำดไทยได้มีกำรก ำหนดให้จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม
ส่วนหน้ำ ขึ้นทุกจังหวัดที่นำยกรัฐมนตรี เดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของนำยกรัฐมนตรี  
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในพ้ืนที่ ซึ่งในทุกครั้งที่นำยกรัฐมนตรีเดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจในพ้ืนที่  
จะมีประชำชนมำยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และในบำงครั้งมีกลุ่มควำมเห็นต่ำง และหำช่องทำงแสดง  
ที่ขัดต่อกฎหมำย 
  1.2 ขั้นตอนด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลและสถำนที่จัดตั้ง 
 1.2.1 จังหวัดได้รับหนังสือแจ้งร่ำงก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ของนำยกรัฐมนตรี โดยกำรประสำน
จำกส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รวมถึงประเด็นควำมเดือดร้อนส ำคัญในพ้ืนที่ที่คำดว่ำจะมีประชำชน 
เดินมำร้องเรียนร้องทุกข์ และกลุ่มมวลชนที่มีควำมเห็นต่ำงที่ต้องกำรแสดงออก 
 1.2.2 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและปัญหำควำมเดือดร้อนที่
ส ำคัญในพ้ืนที่ รวมถึงติดตำมควำมเคลื่อนไหวกำรข่ำวของกลุ่มมวนชนที่มีควำมเห็นต่ำงในกำรเดินทำงเข้ำมำ  
ในสถำนที่ซึ่งนำยกรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ 
 1.2.3 ประสำนอ ำเภอในพ้ืนที่จัดเตรียมจุดสถำนที่จัดตั้งศูนย์ด ำรงธ รรมส่วนหน้ำ 
และจัดเตรียมข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเป็นปัญหำควำมเดือดร้อนที่ส ำคัญในพ้ืนที่  
 1.2.4 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่เป็นประเด็นส ำคัญในพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนใน ภำรกิจ 7 มิติ ของศูนย์ด ำรงธรรม ได้แก่ กองอ ำนวยกำร
รักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรจังหวัดชลบุรี  ส ำนักงำนพัฒนำสั งคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดชลบุรี ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดชลบุรี ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ  ต ำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเป็นต้น  
เ ข้ ำ ร่ ว ม . ณ . จุ ด บ ริ ก ำ ร ป ร ะ ช ำ ช น ศู น ย์ ด ำ ร ง ธ ร ร ม ส่ ว น ห น้ ำ  ร ว ม ถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก ำ ร ป ร ะ ช ำ ช น 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 
 
 

 

/2.ขั้นตอนกำร.... 



ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
แจ้งก าหนดการลงพื้นที่ของ

นายกรัฐมนตร ี
 

ลงพื้นที่ตำมร่ำงก ำหนดกำรร่วมกบัศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 
เตรียมข้อมูลเรื่องร้องที่ท่ีเป็นประเด็นส ำคญัในพ้ืนท่ี/งำนด้ำนกำรข่ำวมวลชนในพื้นที่ 

 

ประสำนหน่วยงำนร่วมทีเ่กี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องร้องเรียน 
และกำรข่ำวด้ำนมวลชน 

 

พิจำรณำพื้นที่จดุจัดตั้งศูนย์
ด ำรงธรรมส่วนหน้ำแบ่งเป็น  

3 ระดับ 
                                                

องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 
(ช้ันนอก) 

ต ำรวจท้องที่ (ช้ันกลำง) 
 

จุดจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมส่วนหน้ำ  
(ช้ันใน) 

2.ข้ันตอนการด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้า 
 2.1. คั ดกรองข้อมู ลประชำชนที่ เ ข้ ำมำติ ดต่อศูนย์ด ำรงธรรมส่ วนหน้ ำ วิ เ ครำะห์สภำพปัญหำ 
และประเด็นควำมเดือดร้อนเบื้องต้น 
 2.2.ส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำควำมเดือดร้อน.โดยให้ค ำปรึกษำ 
หรือพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง 
 2.3.สรุปเรื่องร้องเรียนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 

3.ขั้นตอนหลงัการด าเนินการจัดั้งศูนยด์ ารงธรรมส่วนหน้าเสร็จสิ้นพร้อมปัญหา แนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ด ำเนินกำรสรุปเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ น ำเรียนผู้บังคับบัญชำ พร้อมทั้งติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนข้ำงต้น และแจ้งผลกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้ร้องเรียนทรำบ 
 

4.Flow  Chart แสงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชำชนเข้ำมำตดิต่อ ศดธ .ส่วนหน้ำ 
 

คัดกรองข้อมูล 

ส่งต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์น ำเรียนผู้บังคับบญัชำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ/แจ้งผู้ร้อง
ทรำบ 


