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รักษาการในต าแหนง่ทีป่รกึษาด้านความมัน่คง 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

 

บทคดัย่อ 
 

 ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ ส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ แม้รัฐบาลทุกยุคสมัยจะให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด แต่ก็ขาดนโยบายที่ชัดเจน 
ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมามักประสบปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง และขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตกค้างสะสมและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ตระหนักในความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก าหนดให้ทกกัังหวัดััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และให้บริการเบ็ดเสร็ั โดยรัฐบาลปััักบันได้ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอย่างยิ่ง บทความนี้มีวัตถกประสงค์เพ่ือเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม     

 ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมยังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ และ
มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้ัริง 
   
 
ค าส าคญั: ปญัหาระบบงานศนูย์ด ารงธรรม, ปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน, ศูนยด์ ารงธรรม 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิัและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1   
(พ.ศ.2504 – 2509) ันถึงปััักบันซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)       
ได้น าพาให้ประเทศมีความเัริญเติบโตทางเศรษฐกิั มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งทางเศรษฐกิัและสังคม     
แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหาที่เป็นผลพวงัากการพัฒนาหลายประการ อาทิ ปัญหา
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัญหาความเหลื่อมล้ าอันเนื่องมาัากปัญหาการกระัายรายได้ 
(รวยกระักก ันกระัาย) เกิดความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลก่มรวยที่สกดกับกลก่มคนันที่สกด
แตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี พ.ศ.25561 การเข้าถึงทรัพยากร กระบวนการยกติธรรม ข้อมูลข่าวสาร 
และบริการของรัฐ ยังมีความเหลื่อมล้ าอยู่มาก สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนระดับรากหญ้า เกิดปัญหาความเดือดร้อนัากความทกกข์ยากในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความ
ยากัน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินท ากิน ว่างงาน มีหนี้สิน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดการสงเคราะห์
ดูแล ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ การเข้าไม่ถึงบริการ   
ของรัฐ ได้รับผลกระทบัากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน เป็นต้น ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนย่อมเป็นเงื่อนไขต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็ั     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดกลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชด ารัสถึง
ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติว่า “...ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินกับประชาชน 
และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อ านวยประโยชน์สุขความม่ันคง ร่มเย็นแก่ประชาชนให้
สามารถอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นของชาติได้ ความม่ันคงปลอดภั ยของประเทศจึงมิได้อยู่ที่  
การปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจ าเป็นที่ประชาชนจะต้องมี
ความผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญ...”2 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พ้น
ัากความทกกข์ยาก เพ่ือความมั่นคงของมนกษย์และความสงบสกขของสังคมย่อมส่งผลโดยตรงต่อความ
มั่นคงของชาติ     
 แม้รัฐบาลทกกยกคสมัยัะให้ความส าคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตลอดมา  แต่ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และการขาดประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล   
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่ผ่านมา กลับส่งผลให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตกค้างสะสมและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตระหนักในความส าคัญ
ของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก าหนดให้ทกกัังหวัดััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ และให้บริการเบ็ดเสร็ั รัฐบาลปััักบันภายใต้การน าของ พลเอก 
ประยกทธ์ ัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอย่างยิ่ง 
ศูนย์ด ารงธรรมัึงมีสถานะเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่  ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง ๓ ปีทีต้ั่งศูนย์ด ารงธรรม ประชาชนมีความคาดหวังสูง
                                                 

      ๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิัและสังคมแห่งชาติ.  “แผนพัฒนาเศรษฐกิัและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่สิบสอง พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔”.  (เอกสารแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิัและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี).  หน้า ๑๑. 
 

๒
 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 ณ ลาน     

พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดกสิต กรกงเทพมหานคร เข้าถึงได้ัาก http : //www.welovethaiking.com  
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ต่อการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมโดยมีผู้ใช้บริการศูนย์ด ารงธรรมทั้งการรับบริการเบ็ดเสร็ัและ
ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเป็นั านวนเกือบ ๓ ล้านเรื่อง โดยเป็นงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้องทกกข์๑๔๕,๗๗๘ เรื่อง3  แต่อย่างไรก็ตามศูนย์ด ารงธรรมยังไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลส าเร็ัในเชิงคกณภาพ 
บทความนี้ัึงขอ   เสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ เพ่ือบรรเทาและเยียวยา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันทกกกระทรวง เว้น
แต่การััดการเรื่องราวร้องทกกข์ที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมาย  โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ระดับชาติ ท าหน้าที่วินิัฉัยเรื่องร้องทกกข์ที่ไม่อยู่ใน
อ านาัหน้าที่ของส่วนราชการใด  และคณะกรรมการััดการเรื่องราวร้องทกกข์ประั ากระทรวงหรือ
ส่วนราชการที่มีสถานะเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ท าหน้าที่ วินิัฉัยเรื่อง
ร้องทกกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงตามระเบียบดังกล่าว  
 

แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
 1.  แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมในอดีต  กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหน้าที่     
ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”แก่ประชาชนมีภารกิัในความรับผิดชอบมากมาย การปฏิบัติหน้าที่
หรือการให้บริการแก่ประชาชนอาัไม่ทั่วถึงหรือไม่สมบูรณ์ ย่อมมีประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงบริการ 
หรือประชาชนอาัประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการสื่อสารถึงหน่วยงานราชการ ประกอบกับ
เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ของประชาชน นับเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบถึงการ
บริหารราชการแผ่นดินว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
ัึงพยายามปรับปรกงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทกกข์มาอย่างต่อเนื่อง ันได้มีการััดตั้ง
ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทยขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2536 และปรับปรกงเปลี่ยนแปลงมาเป็นศูนย์
ด ารงธรรมในปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2545 ซึ่งััดตั้งขึ้นทกกัังหวัด แต่ในเวลาต่อมาบทบาทของ
ศูนย์ด ารงธรรมก็ลดลงตามล าดับ ันไม่เป็นที่คาดหวังของประชาชนและสังคม 
 2.  แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมในยุคปัจจุบัน  การััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมในยกค
ปััักบันตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
มีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับัังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในัังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคกณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้รับความพึงพอใั โดยก าหนดให้ัังหวัดััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นใน
ัังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม และด าเนินงาน
แก้ ไขปัญหาและพัฒนาัั งหวัดตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาลที่ ได้ มอบหมาย โดย ให้
                                                 

               ๓ เอกสารข่าวประชาสัมพันธข์องกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๑/๒๕๕๙  แถลงขา่วโดย นายชยพล ธิติศักดิ ์ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลและอ านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมและการ
บริหารงานของัังหวัดด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสกดต่อประชาชน 
 กระทรวงมหาดไทยได้ััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยขึ้น ท าหน้าที่เป็นศูนย์
ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทกกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ค าปรึกษา และก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตกลาคม 2557 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ทกกกระทรวงสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัด ทั้งราชการส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ัังหวัดและรัฐวิสาหกิัในสังกัด ให้การสนับสนกนในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
ัั งหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ า เภอ และมีมติ เมื่ อวันที่  25 ตกลาคม 2559 เห็นชอบ ให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินการเพ่ือให้มีการััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้นทกกอ าเภอ  
 ศูนย์ด ารงธรรมในยกคปััักบันัึงเป็นเสมือนตัวแทนของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลเพ่ือคลายทกกข์ให้กับประชาชน กระัายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ท าหน้าที่
เป็นที่พ่ึงส าหรับประชาชนที่ได้รับความทกกข์ยากเดือดร้อนเข้ามารับบริการ และเป็นที่รับเรื่อง รับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใัในการใช้บริการ 
 

วิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ด ารงธรรม 
 ัากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์ด ารงธรรมพบว่า แม้ว่าัะมีปััััยสนับสนกน
ทั้งปััััยภายในและปััััยภายนอก  โดยเฉพาะปััััยภายในที่เป็นักดแข็งส าคัญคือ เป็นการััดตั้งโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และมีหน้าที่ส าคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความ
ความเดือดของประชาชนในพ้ืนที่  และปััััยภายนอกที่เป็นโอกาสที่ดีคือนโยบายของรัฐบาลปััักบัน
ให้ความส าคัญกับศูนย์ด ารงธรรมมากก็ตาม แต่ก็ยังมีปััััยภายในที่เป็นักดอ่อนส าคัญ เช่น ไม่มี
โครงสร้างภายในองค์กรและไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดขอบเขตอ านาัหน้าที่  หลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเัน และปััััยภายนอกที่เป็นข้อั ากัดอยู่หลายประการ เช่น  
ไม่มีหลักประกันความม่ันคงยั่งยืนของศูนย์ด ารงธรรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   
 ัากผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม
ของศูนย์ด ารงธรรมัังหวัดทั่วประเทศเป็นรายปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ พบว่า4          
ปี ๒๕๕๗ (18 กรกฎาคม – กันยายน 2557) ั านวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ๒๖,๐๓๒ เรื่อง
ด าเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน ๘,๓๘๗ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๒  ปี ๒๕๕๘ ั านวนเรื่อง
ร้องเรียนร้องทกกข์ ๖๓,๘๐๖ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน ๒๔,๙๖๔ เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๑๒ ปี ๒๕๕๙ ั านวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ๖๕,๒๓๗ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน 
๔๖,๓๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๙ ปี ๒๕๖๐ ั านวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ๑๘,๕๐๘ เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็ัภายในปีเดียวกัน ๓,๕๗๒ เรื่องคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของ
เรื่องแล้วเสร็ัของแต่ละปีเพ่ิมขึ้นเรียงตามล าดับคือ ปี ๒๕๕๗, ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ และลดลงมาก 
ในปี ๒๕๖๐ ทั้งที่ั านวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ปี ๒๕๖๐ ลดลงอย่างมาก แสดงว่าในช่วงสามปีแรก
ประสิทธิภาพสูงขึ้นทกกปี สูงที่สกดในปี ๒๕๕๙ และลดลงมากในปี ๒๕๖๐  

                                                 
 

4
 สรกปัากเอกสารสถิติข้อมูลผลการด าเนินงานรายปี (ป ี๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ของศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
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ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
 1. ปัญหาด้านนโยบาย 
  1.๑ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานภาพของศูนย์ด ารงธรรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือทางการเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ันถึงปััักบันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมาตลอด 
  ๑.2 ขาดการขับเคลื่อนในเชิงยกทธศาสตร์ ไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยกทธศาสตร์  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานศูนย์ด ารงธรรมทกกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๓ ความซ้ าซ้อนของหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ ท าให้ประชาชนเกิดความ
สับสน และเป็นการท างานที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานของรัฐ  
 ๒. ปัญหาด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
                  ๒.1 ไม่มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในองค์กร  ท าให้ขาดความชัดเัน
ในการััดอัตราก าลังและการมอบหมายภารกิัหน้าที่ให้ปฏิบัติ 
  2.๒ ขอบเขตอ านาัหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมไม่มีการก าหนดให้ชัดเัน ตามประกาศ
ให้มีการััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) มีเัตนารมณ์ให้เป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็ัในพ้ืนที่
ัังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่ไม่มีการก าหนดขอบเขตภารกิัที่ชัดเัน 
  ๒.3 ในทางปฏิบัติสถานภาพศูนย์ด ารงธรรมัังหวัดและอ าเภอเป็นเพียงกลก่มงานใน
หน่วยงานระดับัังหวัดและอ าเภอ ท าให้ในทางปฏิบัติยังขาดศักยภาพและการยอมรับในการ     
บูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์กับส่วนราชการ/หน่วยงานระดับัังหวัดและอ าเภอ 
  ๒.4 ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ด ารงธรรมระดับัังหวัดกับระดับอ าเภอ  
เนื่องัากหน่วยงานปฏิบัติอยู่ต่างสังกัดส่งผลให้ระบบการติดตามงานและการรายงานไม่มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๕ อ านาัในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์บางเรื่องอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่ได้
มอบอ านาัให้ผู้ว่าราชการัังหวัด  
 ๓. ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย 
  ๓.๑ ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด/
อ าเภอ ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และการช่วยเหลือเรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน  
  ๓.๒ ไม่มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งทางอาญาของ
เั้าหน้าที่ประั าศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด  
 4. ปัญหาด้านผลส าเร็จของงาน  
   ๔.๑ เชิงปริมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบว่า5 มีั านวนเรื่อง
ร้องเรียนร้องทกกข์รวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๕๘๓ เรื่อง สามารถด าเนินการแล้วเสร็ัหรือยกติภายในปีที่ร้องเรียน 
ั านวน ๘๓,๒๓๘ เรื่อง หรือร้อยละ ๔๗.๙๕  แสดงให้เห็นว่าการใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ต่อเรื่องสูงมาก ท าให้ในแต่ละปีมีเรื่องค้างสะสมเฉลี่ยเกินร้อยละ ๕๐ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลส าเร็ัของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์        
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบว่า แนวโน้มประสิทธิภาพลดลงมาก ทั้ง ๆ ที่ตลอด
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ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีั านวนเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ลดลงมาก แต่กลับด าเนินการได้เสร็ัเพียง 
๓,๕๗๒ เรื่อง ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ด าเนินการได้เสร็ัถึง ๔๖,๓๑๕ เรื่อง ส่วนการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ แนวโน้มประสิทธิภาพลดลงมาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถแก้ไขปัญหา
เสร็ั ๓,๓๔๒ เรื่อง แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สามารถแก้ไขปัญหาได้เสร็ัเพียง ๗๑๖ เรื่อง       
   ๔.๒ เชิงคุณภาพ  พบว่า คกณภาพของผลการด าเนินงานเป็นปัญหาส าคัญ เพราะเรื่อง
ร้องเรียนร้องทกกข์มีหลายประเภท หากเป็นเรื่องความเดือดร้อนทั่วไปหรือเป็นการแั้งเบาะแสการ
กระท าผิด สามารถด าเนินการเสร็ัหรือเป็นที่ยกติได้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก แต่หากเป็นปัญหาที่มี
ความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมักใช้เวลานาน บางเรื่องตกค้างสะสมเป็นปี รวมทั้งแม้
ัะเป็นเรื่องที่ยกติ ก็ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาที่ร้องเรียนัะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็ั แต่อาัเป็นการ
ยกติในเชิงเทคนิค คือ เพียงส่งต่อไปให้หน่วยงานที่มีอ านาัหน้าที่แล้วเท่านั้น โดยเฉพาะปัญหาเชิง
นโยบาย เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาไม่มีที่ดินท ากิน ปัญหาบกกรกกที่ดินของรัฐ ปัญหาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหล่านี้ระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรมในปััักบันยังไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ ท าให้แนวโน้มความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศูนย์ด ารงธรรมอาัลดลงตามล าดับ    
 ๕. ปัญหาด้านบุคลากร 
  ๕.1 ขาดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในปััักบันบกคลากรศูนย์
ด ารงธรรมัังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรักใหม่ 1 – ๒ ปี และเป็นลูกั้างที่ศูนย์ด ารงธรรม
ัังหวัด/อ าเภอเพ่ิงรับเข้ามาท างานมีข้อั ากัดในความรอบรู้งานและโครงสร้างอ านาัหน้าที่ของส่วน
ราชการ ไม่มีทักษะ ประสบการณ์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความทกกข์ยากของประชาชน  
  ๕.๒ อัตราก าลังบกคลากรไม่สอดคล้องกับภารกิัและปริมาณงาน พบว่า ศูนย์ด ารง
ธรรมัังหวัดมีั านวนบกคลากรที่เป็นข้าราชการเพียง ๕ – ๖ คน และลูกั้าง ๔ คน และศูนย์ด ารง
ธรรมอ าเภอซ่ึงมีปลัดอ าเภอปฏิบัติงาน 1 คน และพนักงานราชการหรือลูกั้างอีกเพียง 1 คนเท่านั้น  
  ๕.๓ ข้าราชการศูนย์ด ารงธรรมัังหวัดขาดขวัญก าลังใั  เนื่องัากมีปริมาณงานมาก  
ในแต่ละวันต้องพบเัอกับประชาชนที่มีแต่ปัญหาความทกกข์ยากเดือดร้อนเข้ามายื่นเรื่องและถูกเร่งรัด
ติดตามงานทั้งัากผู้ร้องและัากหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเครียดในการ
ท างานสูง ประกอบกับขาดหลักประกันความก้าวหน้าในเส้นทางสายนิติกร  
  ๕.๔ ขาดการพัฒนาบกคลากร พบว่าไม่มีการััดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมแก่บกคลากรในรอบป ีมีเพียงประชกมสัมมนาเั้าหน้าที่ทั่วประเทศปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   ๖.๑ สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม  พบว่า บางัังหวัด/อ าเภอััดหาสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม    
มีความคับแคบ และไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเั้าหน้าที่และการให้บริการ 
  ๖.๒ ไม่มีการออกแบบวางระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทและััดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ   
  ๖.๓ แนวคิดการท างานเป็นเชิงรับ ไม่มีข้อมูลเป้าหมายและแผนงานรองรับ เป็นการ
ท างานในลักษณะรอให้ประชาชนเดือดร้อนันทนไม่ได้แล้วมาร้องเรียนร้องทกกข์  
  ๖.๔ ขาดระบบการก ากับติดตามและประเมินผลที่ดี  ผู้บังคับบัญชามักขาดการก ากับ
และติดตามตรวัสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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 ๗. ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๗.๑ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์  ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินงานกับ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ท าให้ระบบการประมวลผลข้อมูลไมค่รอบคลกมทั้งระบบ  
  ๗.๒ โปรแกรมระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทกกข์ของศูนย์ด ารงธรรมยังไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประมวลผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ั าแนก
ตามประเภทปัญหาได้ ั าแนกได้เพียงตามลักษณะของงานที่ให้บริการ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้ร้องทกกข์ยังไม่
สามารถติดตามความก้าวหน้าสถานะของเรื่องที่ร้องทกกข์ทางอินเทอร์เน็ตหรือัากเว็บไซต์ได้โดยตรง 
 ๘. ปัญหาด้านงบประมาณ 
  ๘.1 งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน เช่น ไม่มี
งบั้างพนักงานขับรถประั าศูนย์ด ารงธรรมัังหวัดทั้งที่ได้รับการััดสรรรถตู้ครบทกกัังหวัด รวมทั้ง
การััดสรรงบประมาณให้ศูนย์ด ารงธรรมัังหวัดเท่ากันทกกัังหวัดทั้งท่ีปริมาณงานแตกต่างกันมาก   
  ๘.๒ ไม่มีงบประมาณรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความทกกข์ยาก
เดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ ที่ไม่สามารถส่งต่อหรือขอรับความช่วยเหลือัากหน่วยงานใดได้   
 ๙. ปัญหาด้านการบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
   ในทางปฏิบัติยังขาดความร่วมมือและสนับสนกนเชิงคกณภาพัากส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการตามอ านาัหน้าที่ การตรวัสอบข้อเท็ััริง การสนับสนกนบกคลากร 
และการร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมัากภาคเอกชนและประชาชน  
 ๑๐. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ๑๐.๑ ขาดการการสร้างการรับรู้และความเข้าใัเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ        
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ด ารงธรรมแก่ประชาชน  ท าให้เกิดปัญหาประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับ
ศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๑๐.๒ ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ ท าให้ขาดพลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่  

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๑.1 ควรออกกฎหมายจัดตั้งส านักงานศูนย์ด ารงธรรม  เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความทกกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พ่ึงประชาชนได้อย่างแท้ัริง ไม่แปรผันไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลหรือการเมือง โดยก าหนดโครงสร้างอ านาัหน้าที่ รูปแบบการบริหารงาน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเัน มีระเบียบกฎหมายรองรับ       
และััดตั้งส่วนราชการขับเคลื่อนงานศูนย์ด ารงธรรมทั้งระดับชาติ ระดับัังหวัด และระดับอ าเภอ ดังนี้ 
   ๑) ระดับชาติ  ให้มีคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม ท าหน้าที่ก าหนดยกทธศาสตร์
นโยบาย มาตรการ แนวทาง และอ านวยการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ                               
และจัดตั้งส านักงานศูนย์ด ารงธรรมเป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  อยู่ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ด าเนินกิัการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม และ
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ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการอ่ืน ๆ โดยควรตัดโอนข้าราชการ/เั้าหน้าที่มาัากศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ส านักตรวัราชการและรับเรื่องราวร้องทกกข์เป็นหลัก  
 ๒) ระดับัังหวัด ให้มีคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด ท าหน้าที่อ านวยการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในัังหวัดตามยกทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ที่คณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมระดับชาติก าหนด และจัดตั้งส านักงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเป็น
ส่วนราชการภูมิภาคระดับจังหวัด อยู่ในสังกัดส านักงานศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่  
ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ และกิัการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด โดยตัดโอนบกคลากร/เั้าหน้าที่มาัากกลก่มงาน
ศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด ส านักงานัังหวัด เป็นหลัก 
 ๓) ระดับอ าเภอ ให้มีคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และให้มีการััดตั้ง
ส านักงานศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นส่วนราชการภายในของส านักงานศูนย์ด ารงธรรมัังหวัด   
 ๔) ระดับท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และััดตั้งส านักงานศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ทั้งนี้ อาัมีศูนย์ด ารงธรรมระดับกระทรวง/ส่วนราชการเพ่ือประสานการปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาัหน้าที่ในความรับผิดชอบตามแต่กระทรวง/ส่วนราชการัะพิัารณา 
  ๑.๒ ควรปรับปรกงระบบงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีความชัดเัน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยออกระเบียบหรือปรับปรกงแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๓ ควรมอบอ านาัของราชการส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้ผู้ว่าราชการ
ัังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใัแก้ ไขปัญหาให้ยกติในระดับพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์  

 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   ๒.๑ ด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
    ๑) ควรก าหนดขอบเขตอ านาัหน้าที่และภารกิัของศูนย์ด ารงธรรมทกกระดับให้
ชัดเัน  
     2) ควรปรับปรกงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์ด ารงธรรมแต่ละระดับให้
สอดคล้องกับภารกิัหน้าที่ที่รับผิดชอบ และก าหนดกรอบอัตราก าลังปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
   ๒.๒ ด้านระเบียบกฎหมาย 
   ควรออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น  
   1) เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ท่ีอยู่ในอ านาัหน้าที่ซ่ึงต้องรับไว้พิัารณา 
   2) เรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ท่ีศูนย์ด ารงธรรมไม่สามารถรับไว้ได้  
    3) ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาที่ศูนย์ด ารงธรรมสามารถไกล่เกลี่ยได้ 
    4) ความคก้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเั้าหน้าที่กรณีที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา  
โดยไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาัากไม่สามารถด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียนร้องทกกข์ได้ 
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   ๒.๓ ด้านบุคลากร 
   1) ควรััดอัตราก าลังบกคลากรใหเ้พียงพอกับภารกิัและปริมาณงาน  
  2) ควรััดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรต่าง ๆ) เพ่ือพัฒนาบกคลากรในรอบป ี
   3) ควรมีมาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใัแก่บกคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
   ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการ  
    1) ควรออกแบบและััดระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ให้มี
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเันเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยวิเคราะห์แยกประเภทของปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่มาร้องเรียนร้องทกกข์ และการบริหารััดการแต่ละประเภทปัญหา  
   ๒) ควรััดระบบงานเชิงรกกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประเภทปัญหาพ้ืนฐาน โดยการเปิดลงทะเบียนปัญหา และการเปิดเวทีสัญัรรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเป็นระยะ      
   ๓) ปรับปรกงระบบก ากับติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ   
   4) ััดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทปัญหา  
   ๒.๕ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 
   1) ควรปรับปรกงฐานข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประเภทต่างๆ 
และผลการด าเนินงานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือเป็น Big Data ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม 
ประเมินผล และส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
   2) ควรปรับปรกงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ด ารงธรรมทกกระดับ 
   3) ควรพัฒนาโปรแกรมให้ประชาชนที่ร้องเรียนร้องทกกข์สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าสถานะของเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์ัากเว็บไซต์ศูนย์ด ารงธรรมที่ตนร้องเรียนได้  และ
สามารถประมวลผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทกกข์และผลการด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
   ๒.๖ ด้านงบประมาณ 
     ควรััดงบประมาณสนับสนกนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับภารกิัและปริมาณงานของศูนย์ด ารงธรรม  
  ๒.๗ ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
    ๑) ทกกกระทรวง/กรมควรสั่งการส่วนราชการในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการสนับสนกนภารกิัของศูนย์ด ารงธรรมอย่างัริงััง  
  ๒) ควรเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยน ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในบางเรื่องที่ั าเป็นต้องอาศัยการสนับสนกนัากทกกภาคส่วน   

สรปุ 
 ศูนย์ด ารงธรรมเป็นองค์กรที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลภายใต้ 
การน าของ พลเอก ประยกทธ์  ัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่างชัดเันให้ััดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่และให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็ั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็น
ภารกิัที่ส าคัญของศูนย์ด ารงธรรม เพราะเป็นพ้ืนฐานของความสงบเรียบร้อยของสังคม อันเป็นปััััย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของชาติ ัากผลการศึกษาวิเคราะห์โดยตรวัสอบสภาพแวดล้อมทั้ง
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ภายในและภายนอก พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมในยกคปััักบัน มีศักยภาพสูงในการท าหน้าที่ตามนโยบาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและของรัฐบาล และัากผลการวิเคราะห์เชิงระบบพบว่า ยังมีปัญหา
อกปสรรคหลายประการที่เป็นักดอ่อนและข้อั ากัด  หากกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศและรัฐบาลได้พิัารณาด าเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอเชิงนโยบายในการออกกฎหมาย
ััดตั้งศูนย์ด ารงธรรมัะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยั่งยืนให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นองค์กรหลักใน
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่เพ่ือ “บ าบัดทกกข์ บ ารกงสกข” 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้ัริง    
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