ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรำชบุรี
ควำมเป็นมำ
กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย
ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทย
ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2537
ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปรับบทบาทการทางานของ
ศูนย์ดารงธรรมให้เป็นไปในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับโดยพิจารณาเห็นว่า “ศูนย์ดารงธรรม” ควรมีบทบาท
ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชนอย่างจริงจัง บังเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ปรับปรุงศูนย์ดารงธรรมที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกาหนดให้ศูนย์ดารงธรรมมีการ
จัด ตั้งครอบคลุมทั่ว ประเทศ เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กล่าวคือ
ส่วนกลำง ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภำค ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
ต่ อ มาคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้จังหวัดจัดตั้งศูน ย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อทา
หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทาหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
โดยจังหวัดรำชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรำชบุรี ณ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัด
รำชบุรี และอาศัยอานาจตามข้อ 2, 3 และข้อ 5 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทางานศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดราชบุรี ตามคาสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2523/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
จากบทบาทและภารกิ จ ของศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ราชบุ รี จึ ง มี ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อนมาติดต่อ ขอคาปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประสานงานร่วมกัน ในการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็น จานวนมาก อีกทั้ง ต้องจัด เก็บข้อมูล เอกสารการร้องเรียน รวมทั้งมีวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แต่พื้นที่ห้องปฏิบัติงานมีความแออัด คับแคบ ไม่สะดวกในการรับ
เรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่มีจานวนมาก และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บเอกสาร ระบบ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความสาคัญกับนโยบายของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมาก โดยได้แปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรีให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาร้องทุกข์ หรือมาติดต่อราชการ ให้
มีความคล่องตัวมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการดาเนินงาน ดังนี้
1. ปรับปรุงสถานที่ทาการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรีใหม่ เพื่อรองรับภารกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
จึงให้ดาเนินการปรับปรุงสถานที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ขึ้นใหม่ เพื่อสนับสนุนการทางานของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดให้คล่องตัวขึ้น โดยใช้ห้องปฏิบัติงาน (เดิม) ของที่ทาการปกครองจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ปรับปรุงห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
(เดิม) เป็นห้อง One Stop Service และปรับปรุงห้องเก็บของ (เดิม) เป็นห้องวิทยุสั่งการ ซึ่งปรับปรุงแล้ว
เสร็จและเปิดที่ทาการใหม่ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด เพื่อดาเนินการจัดซื้อรถยนต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และเสื้อทีมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
2. บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
3. อานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มาร้องทุกข์อย่างรวดเร็วทันที
4. เร่งรัดการดาเนินการจัดทาคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ก่อนพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
5. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ตลอดจน
แรงจูงใจในการทางาน โดยมีแนวคิดว่า หากอยากจะได้งาน ผู้บริหารต้องลงทุน โดยดาเนินการดังนี้
5.1 ให้บาเหน็จความชอบแก่ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
5.2 ให้เบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ อส. ที่ประจาศูนย์วิทยุสื่อสาร ทุกวัน รวมเดือนละ
3,000 บาท พร้อมจัดอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้
5.3 จัดเสื้อทีมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรีทุกคน คน
ละ 5 ตัว และมีอาหารกลางวันไว้บริการทุกวัน

ห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเดิม

ห้องศูนย์ดารงธรรมจังหวัดที่ปรับปรุงแล้ว

ทั้งนี้ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีกระบวนการทางานโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ
1. ระดับจังหวัด แยกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรำชบุรี ซึ่งมีการปรับปรุงสถานที่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ได้จัดให้มีสถานที่เป็นการเฉพาะสาหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ณ
บริเวณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เป็นห้องศูนย์ดารงธรรม ห้องบริการประชาชน ห้องศูนย์วิทยุสื่อสาร
(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ สนั บสนุน การดาเนิ น การของศูนย์ดารงธรรม ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้
สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง
ซึ่งปัจจุบัน นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น
ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี และจะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนเข้ามาทางาน
วันละ 3 หน่วยงาน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อน ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นจุดรับ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการร่วมกันปฏิรูปประเทศ ผ่านไปยังรัฐบาล ทั้งนี้ ได้แบ่งโครงสร้างการทางาน
เป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ซึ่งทุกวันจะมีหัวหน้ าส่วนราชการตัวแทนกระทรวง จานวน 1 คน เจ้าหน้าที่ทหาร
จานวน 3 คน ตารวจ จานวน 1 คน พยาบาลจิต เวช จานวน 1 คน นิติกรจากหน่วยงานต่างๆ
จานวน 1 คน ทนายความจากสภาทนายความจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ราชบุรี มารอให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 นาฬิกา
1. รับข้อเสนอแนะ ปัญหำควำมต้องกำร รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความ
ต้องการ จากประชาชน และรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ำยอำนวยกำรประสำนหน่วยดำรงธรรม ประสานงานศูนย์ดารงธรรมของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างเร่งด่วน
3. รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ให้คาปรึกษา สอบสวนเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก ข์ที่ร้องผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี
2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-2062, 0-3232-2567 สายด่วน
1567
3) จดหมาย
4) ส่วนราชการส่งเรื่องให้ดาเนินการ เช่น สานักราชเลขาธิการ ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวง มหาดไทย สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสื่อมวลชน
5) ร้องเรียนผ่านช่องทาง Application Spond
6) รับเรื่อง ส่งต่อ ให้บริการรับคาร้องการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ และส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจนแล้วเสร็จ

ส่วนที่ 2 ส่วนงานบริการประชาชน (ONE STOP SERVICE) จะมีหน่วยงานที่
ให้บริการมาเปิดรับบริการ ประกอบด้วย
(1) สานักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี รับเรื่องต่อภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ตรวจสอบคาขออนุญาตต่างๆ ในเบื้องต้น ตลอดจนให้คาแนะนาปรึกษา
(2) สานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ให้บริการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
รับชาระเงินสมทบ จ่ายสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และให้คาแนะนาปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
(3) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี ให้บริการในเรื่องขอติดตั้งโทรศัพท์
บ้าน อินเตอร์เน็ต ของ TOT รับชาระค่าโทรศัพท์ของค่าย TOT, TT&T, TRUE และ AIS รับชาระค่า
บัตรเครดิตของทุกธนาคาร รับชาระค่ าน้ าประปาส่วนภูมิภาค รับชาระค่าไฟฟ้า และบริ การเติมเงิ น
ออนไลน์
(4) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี ให้บริการรับสมัครฝึกอาชีพ
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ส่วนที่ 3 ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร โดยสานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าที่มาประจา เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ประชาชนร้องขอซึ่งเป็นการให้บริก ารเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารภายในจังหวัดราชบุรี และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ
ส่วนที่ 4 ศูนย์วิทยุสื่อสาร ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit) โดยมีการติดตั้ง
สายด่วนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี หมายเลข 1567 และศูนย์วิทยุ ในการรับแจ้งเหตุเร่งด่วนซึ่ง
จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วสนธิกาลังกันของ ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง และ อปพร. รวม 12 นาย แบ่งเป็น 2
ผลัดๆ ละ 6 คน ออกไปให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกปฏิบัติการในพื้นที่ กรณีมีเรื่อง
สาคัญหรือเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูบ่ ริเวณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ห้องปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

ศูนย์วิทยุสื่อสาร ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Unit) และรถยนต์สนับสนุนชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

1.2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ส่วนแยก) จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด (ส่วน
แยก) ณ ห้าง บิ๊กซี สาขาราชบุรี เพื่อให้บริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการและลูกจ้างของที่ทาการปกครองอาเภอเมืองราชบุรี

2. ระดับส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ/รัฐวิสำหกิจ จังหวัดได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
3. ระดับอำเภอ จังหวัดได้กาหนดให้อาเภอทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอและ
กาหนดให้มีงานบริการภายในศูนย์ ได้แก่ บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การรับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่ง
อาเภอแต่ละแห่งได้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอครบทั้ง 10 อาเภอ แล้ว ดังนี้
3.1 อาเภอเมืองราชบุรี จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองราชบุรี
3.2 อาเภอบ้านโป่ง จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านโป่ง
3.3 อาเภอโพธาราม จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอโพธาราม
3.4 อาเภอดาเนินสะดวก จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอดาเนินสะดวก
3.5 อาเภอบางแพ จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอบางแพ
3.6 อาเภอปากท่อ จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอปากท่อ
3.7 อาเภอจอมบึง จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอจอมบึง
3.8 อาเภอวัดเพลง จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอวัดเพลง
3.9 อาเภอสวนผึ้ง จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอสวนผึ้ง
3.10 อาเภอบ้านคา จัดตั้ง ณ ที่ว่าการอาเภอบ้านคา

โดยศูน ย์ดารงธรรมอาเภอได้มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรม
อาเภอและให้มีศูนย์ดารงธรรมอาเภอเคลื่อนที่ด้วย ซึ่งเป็นการทางานเชิงรุกในการเข้าไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
4. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ ทุกแห่ง (112 แห่ง) จัด ตั้งศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้ จังหวัดได้ขยายผลสู่ระดับท้องที่ (ตาบล/หมู่บ้าน) เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

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

