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การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ของศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในบริ ห ารจั ด การเรื่อ ง
ร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร
คู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุ บลราชธานี แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ งานในส่ วนราชการที่ เคยประสานการปฏิ บั ติ กั บ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีรวมถึงประชาชนผู้เคยใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า
1) การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งขั้นตอน
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญ หา ขั้นตอนการดําเนิ นการส่ งเรื่อ งไปสู่ส่วนราชการหรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง
ขั้นตอนการติดตามผล และขั้นตอนการยุติเรื่อง โดยการดําเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อันประกอบไปด้วย นโยบาย
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของ
เรื่องร้องเรียนรวมถึงลักษณะของผู้ร้องเรียนด้วย และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดํารง
ธรรมเอง
2) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
อุปสรรคจะเกิดจากช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ร้องไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเองเนื่องจากต้องอาศัยเวลา
พิ สู จ น์ ตั วตนของผู้ ร้ อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ กลั่ น แกล้ ง ในขั้ น ตอนการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหามีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องไม่ละเอียดเพียงพอจึงต้องลง
พื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ซึ่งต้อง
อาศัยเวลา ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการติดตามผลคือการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานบางหน่วยงาน
ไม่รายงานผลการดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบ บางหน่วยงานไม่ดําเนินการแก้ไขปัญ หาหรือ
ดําเนินการแต่ไม่มีความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯมีจํานวนน้อยแต่ต้องติดตามเรื่องร้องเรียน
จํานวนมากทําให้การติดตามล่าช้า ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนผู้วิจัยค้นพบว่า
มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่อง
เป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอํานาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ค

ABSTRACT
TITLE
:
AUTHOR :
DEGREE :
MAJOR :
ADVISOR :
KEYWORDS :

COMPLAINT MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI DAMRONGDHAMA CENTER
PHOTCHARA PRACHUMDAENG
MASTER OF POLITICAL SCIENCE
GOVERNMENT
PRATUENG MOUNG-ON, Ph.D.
MANAGEMENT, COMPLAINT, UBON RATCHATHANI DAMRONGDHAM CENTER

This study aimed to investigate (1) complaint management of Ubon Ratchathani
Damrongdhama Center, (2) problems and obstacles concerning the complaint
management found in Ubon Ratchathani Damrongdhama Center. This study was
conducted qualitatively by applying academic documents, manuals, regulations, and
related laws as data analysis. Additionally, In-depth Interview among workers in
administrative agencies cooperating with the center (as stake holders), officers, and
clients of Ubon Ratchathani Damrongdhama Center was employed for data
collection. The findings found in this study were demonstrated as follows:
1) The complaint management in Ubon Ratchathani Damrongdhama Center could
be categorized into five steps consisting of accepting complaints, problem solving,
sending complaints to related departments, monitoring, and terminating the petitions.
The managements mostly depended on both internal and external contexts such as
policies, rules, laws, feedbacks of government agencies with its stake holders,
categories of petitions with complainers, and internal factors found in the center.
2) There were problems and obstacles found in the five complaint management.
(1) Complainers did not file their petitions by themselves; therefore, identity of the
complainers had to be proved for transparency. (2) Complaint details were unclear
and confusing; consequently, it might take a lot of times to survey the real petition
facts before presenting to the center director for consideration. (3) Some
administrative agencies did not inform their performances to the center. Significantly,
some agencies had no progress for problems solution and incomplete solutions of
some serious problems were also indicated. (4) There were not enough officers
responsible for management with monitoring many complaints leading to late
performances. Lastly, there were several problems about terminating complaints
because some petitions could be resolved by top-level management anad
authorities, beyond the authority of the provincial governor (as the director of Ubon
Ratchathani Damrongdhama Center).
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โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างกรณีเรื่องร้องเรียน
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ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพราะเป็นศูนย์กลางในการรับ
เรื่อ งร้อ งเรียน ร้อ งทุ กข์ ให้ ปรึก ษาและแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของประชาชนในพื้ นที่ จังหวัด
อุบลราชธานีตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ
ฉบับที่ 96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม เพื่อทําหน้าที่
ในการรับคําปรึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทําหน้าที่ เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบ มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ปรับปรุง เพิ่มเติม โครงสร้างจากศูนย์ดํารงธรรมเดิมที่
เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาแต่เดิม ให้มีอํานาจในการดําเนินการบูรณาการแก้ไขปัญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกํากับของรัฐ
ที่มีสํานัก งานตั้ง อยู่ในพื ้น ที่จังหวัด อุบ ลราชธานี ให้ก ารสนับ สนุน การทํา งานของศูน ย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้สําเร็จลุล่วง (ประภาศรี
พิษณุพงควิชชา และคณะ, 2558)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีคํ าสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีประกาศฉบั บที่ 96/2557
ประกาศ ณ วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ งศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด ขึ้ น แต่ ก็ มิ ได้ ร ะบุ
รายละเอียดที่ชัดเจนในคําสั่งดังกล่าว (ประภาศรี พิษณุพงควิชชา และคณะ, 2558) ประกอบกับจาก
อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสภาพองค์ ก ร ระเบี ย บ
กฎหมาย วิธีการดําเนินการ บุคลากรในองค์กร ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ดําเนินการอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ ศูนย์ดํารงธรรมเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นหน่วยงานหลักที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้สํ าเร็จเป็ นที่พ อใจของประชาชนผู้รับบริการ ดั งนั้ นเมื่อ ศูนย์ดํารงธรรมเป็ นหน่ วยงาน
ที่รัฐบาลมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญ หาของประชาชนเป็นหลักผู้ศึกษา
จึงต้องการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมทั้งศึกษาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือไม่ที่ทําให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นไปด้วย
ความยากลําบากหรือไม่สามารถดําเนินการได้เพื่อนําไปเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีสามารถเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นที่
ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่าง
ดีตามความมุ่งหมายของพี่น้องประชาชนและรัฐบาลต่อไป
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สําหรับความเป็นมาของศูนย์ดํารงธรรมแต่เดิมนั้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 กระทรวงมหาดไทย
ได้จัด ตั้งศูนย์บริการข่าวสารมหาดไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับงานของกระทรวงมหาดไทย ทางโทรศัพท์หมายเลข 1567 และ
ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 ต่อมาบทบาทของศูนย์บริการข่าวสาร
ของกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน จึ งได้ มี ก ารปรับ ปรุงศู น ย์ บ ริ ก ารข่ าวสารของมหาดไทยให้ มี เอกภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2537
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีการจัดตั้งครอบคลุมทั้งประเทศเพื่ออํานวย
ความเป็นธรรมให้ กับประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สําหรับศูนย์ดํารงธรรมส่วนกลาง
แบ่งเป็น 2 ระดับหลัก คือ ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีที่ตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดํารงธรรมหรือศูนย์ให้บริการประชาชน ในลักษณะเดียวกับศูนย์ดํารง
ธรรมกระทรวงของหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจมีที่ตั้งอยู่ในกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแต่
ละแห่ง สําหรับส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด และศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอทุกแห่ง การทํางานของศูนย์ดํารงธรรมจะเน้น
รูป แบบการสื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ ไม่ เน้ น เอกสาร เน้ นการมี ส่ ว นร่ วมระหว่ างภาคราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่ น องค์ กรพั ฒ นาเอกชน มู ลนิธิ ชมรม สมาคม สถาบัน อาสาสมั ครและองค์ กร
ภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือของทุกองค์กร (ประภาศรี
พิษณุพงควิชชา และคณะ, 2558)
ในส่วนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นแต่เดิมมีสภาพเป็นส่วนงานหนึ่งของสํานักงาน
จังหวัดอุบลราชธานีมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จนคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมขึ้นในทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ศูนย์ดํารงธรรมทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทําหน้าที่ เป็นศูนย์บริการร่วม (One
Stop Service) ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชกฤษฎีก าว่าด้ วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดให้การ
สนับสนุนกําลังคนผู้ปฏิบัติงานวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการประสานงานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
ให้สําเร็จลุล่วงมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงการจัดตั้ง
ศูนย์ดํารงในรูปแบบใหม่และถือว่าศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดเป็นนโยบายหลักที่สําคัญนโยบาย
หนึ่งของรัฐบาลในปัจจุบัน (ประภาศรี พิษณุพงควิชชา และคณะ, 2558)
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนในแทบทุกเรื่อง แทบทุกมิติ จึงย่อมจะต้องมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เข้าสู่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยได้พิจารณาเบื้องต้นจากข้อมูลสถิติการดําเนินงาน
ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า มีเรื่องร้องเรียน
ทั้งที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยุติเรื่องแล้วมากถึง 5,787 เรื่อง ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 สถิติการดําเนิ นงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556-2558
ลําดับ

1

ประเภทเรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแสการ
กระทําผิด
2 ปัญหาความเดือดร้อน
3 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
4 ปัญหาที่ดิน
5 ยานพาหนะ
6 ธนาคาร/สถาบัน
การเงิน/เงินทุน
หลักทรัพย์
7 สถานศึกษา
8 สิ่งแวดล้อม
9 เรื่องทั่วไป
10 ขอความช่วยเหลือ
11 ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
16 หนี้สิน
รวม (เรื่อง)

ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(วันที่ 1 ตุลาคม 58 ถึง
31 มีนาคม 59)
ยุติ อยู่ระหว่าง รวม ยุติ อยู่ระหว่าง รวม ยุติ อยู่ระหว่าง รวม
การ
การ
การ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน
51
0
51
237
1
238 41
4
45
107
76

0
0

107 509
76
362

1

510

62

6

68

7

369

78

28

106

35
2

0
o

53
2

214
6

2
0

216
6

86
4

4
0

90
4

0

0

0

2

0

2

0

0

0

2
2
0
104

0
0
0
0

2
9
2
15
0
14
104 697

0
0
0
5

9
5
15 3
14 8
702 259

0
0
0
99

5
3
8
358

24

0

24

7

128

3

30

5
408

0
0

5 110
408 2,296

2
25
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ที่มา: ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (2560: เว็บไซต์)
จากข้อมูลและสถิติการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556-2558 ดังตารางที่ 1.1 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2556-กันยายน 2557) มีเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 408 เรื่อง ยุติเรื่องได้ทั้ง 408 เรื่อง ซึ่งในช่วงท้ายของปีงบประมาณ
ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด (ในรูปแบบใหม่) ขึ้น
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) มีเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 2,321 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 25 เรื่อง ยุติเรื่อง 2,296 เรื่อง
(เป็นที่น่าสังเกตว่าจํานวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่า)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเว็ปไซต์ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีถึงเดือนมีนาคม 2559 มีเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งหมด 762 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 148 เรื่อง ยุติเรื่อง 614 เรื่อง
จากข้อมูลและสถิติการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งใน 3 ปีงบประมาณ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีจํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าสู่กระบวนการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม
เป็นจํานวนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่า ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวทางการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการแก้ไขปัญหาในลักษณะใด ในกรณีที่มีการยุติเรื่องเป็นการ
ยุติเรื่องอย่างไร และในกรณีที่ไม่สามารถยุติเรื่องได้ มีการดําเนินการอย่างไรต่อไป
1.2 คําถามการวิจัย
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม เพื่อทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้วิจัยจึงต้องการ
ทราบว่าแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมี
ลักษณะอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างในบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.3.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษากระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร คู่มือ ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึง
ประชาชนผู้เคยใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
1.4.2 ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 – เดือนธันวาคม 2560
1.4.3 ด้านพื้นที่
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พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ว่ามีกระบวนการการดําเนินงานอย่างไรทราบถึงปัญหาอุปสรรค ในการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชนในการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.5.2 เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้กับผู้ที่
สนใจ และผู้ใช้บริการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ
1.5.3 เป็นข้อมูลให้หน่วยงานราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาและนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้
1.5.4 ทราบถึงข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเกิดจากสาเหตุ
ใดบ้าง และสะท้อนปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบนําไปแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อ
มิให้ประชาชนเดือดร้อนและเกิดข้อร้องเรียนตามมา
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง สถานที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ สถาน
ที่ต้งั คือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
1.6.2 ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี หมายถึง ส่วนราชการที่ อยู่ในบั งคับบั ญ ชาหรือ
กํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และส่วนราชการที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีในการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนให้กับประชาชน
1.6.3 การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ประชาชนมาใช้
บริการที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงการยุติเรื่องร้องเรียน
1.6.4 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนมาร้องขอให้ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีแก้ไขปัญหาให้
1.6.5 การแก้ไข/แก้ปัญหา หมายถึง การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.6.6 ยุติเรื่อง หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการให้ยุติการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
1.6.7 ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ปัญหา อุปสรรค ความขัดข้อง ความไม่สะดวก ในกระบวนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี”
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อมุ่งศึกษากระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งศึกษาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือไม่ที่ทําให้การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความยากลําบากหรือไม่สามารถดําเนินการได้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าตํารา
วิชาการ หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือราชการ หนังสือสั่งการ คําสั่ง ประกาศ
ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ นํ ามาศึ ก ษาการ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โดยจะนําเสนอประเด็นความหมายของ
นโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้อนของประชาชน คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีในปีงบประมาณ 2556-2558
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
คําว่า “นโยบายสาธารณะ” (Public Policy) มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ให้ความหมายที่หลากหลาย เช่น ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2556: 282) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็น
แนวทางที่ปฏิบัติของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งกําลังเกิดขึ้น ป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนารัฐบาลมีความจริงจังในการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติ
ให้บรรลุผล นโยบายอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ นัก วิชาการท่านอื่น เช่น ศุภชัย ยาวะประภาษ์
(2557) ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้ง
กิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินการในปัจจุบัน และกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต นั่นหมายความหมายว่า นโยบายสาธารณะคือแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของ รัฐบาล
นั่นเอง มยุรี อนุมานราชธน (2549: 6) กล่าวถึง นโยบายสาธารณะ ว่านโยบายสาธารณะเป็นแนวทาง
กว้าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อชี้นําให้มีกิจกรรมหรือการกระทํา
ต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
จุมพล หนิมพานิช (2556: 12) กล่าวว่า หากพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะ
ในความหมายที่แคบและความหมายที่กว้าง จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานของ
รัฐบาล เป็นเรื่องโครงการที่สําคัญที่รัฐบาลจะต้องจัดให้มีขึ้น โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
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สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2558: 10) ได้สรุปกรอบแนวคิดในลักษณะองค์ประกอบร่วมกันของ
นโยบายสาธารณะว่าควรจะประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วยการตัดสินใจโดยรัฐบาลในการเลือกแนวทาง
ที่พึงประสงค์
(2) แนวทางที่พึงประสงค์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น จะต้องถูกนํามาเป็นกรอบในการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล
(3) การดําเนิน กิจ กรรมของรัฐบาลจะประกอบด้วยกิจ กรรมด้านต่าง ๆ ที่มีลัก ษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
สําหรับนักวิชาการชาวต่างประเทศก็ได้ให้ความหมายของคําว่า “นโยบายสาธารณะ” ดังนี้
James Anderson (1970; อ้างอิงจาก ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2552: 2) ได้ให้ความหมายว่า
นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระทําของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น
ความยากจน การผูกขาดทางอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาราคาสินค้าการเกษตร
Thomas R. Dye (1978; อ้างอิงจาก ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2552: 3) ได้ให้ความหมายว่า
นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไม่กระทําและอะไรคือ
ความแตกต่างที่รัฐบาลทํา
Kenneth Prewith and Sidney Verba (1983: 652-653) นโยบายสาธารณะ คือ พั นธะ
สัญญาระยะยาวในการดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ่งถึงสิ่งที่รัฐบาลกระทําจริง
มากกว่าสิ่งที่รัฐบาลพู ดดังนั้นเพื่ อให้สามารถเข้าใจในนโยบายสาธารณะของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน
ประชาชนต้ อ งติ ด ตามการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายของฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ ข อง
ฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
Carl J. Friedrich (1963: 70) นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอเกี่ยวกับการกระทํา
ของบุ คคล กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ รัฐ บาลภายใต้ สิ่ งแวดล้ อ มที่ ป ระกอบด้ วยปั ญ หาอุ ป สรรคและโอกาส
นโยบายจะถูกนําเสนอเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมุ่งที่จะกระทําให้
บรรลุเป้าหมาย
Heinz Eulau and Kennett Prewitt (1973: 465) นโยบายสาธารณะ หมายถึง
การตัดสินใจที่มีจุดยืนของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการกระทําที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีพันธะผูกพันในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
Hugh Heclo (1972: 85) นโยบายสาธารณะ หมายถึ ง ชุดของการกระทํ าของรัฐบาล
หรือสิ่งที่รัฐบาลไม่กระทํา หรือสิ่งที่รัฐบาลตกลงใจที่จะกระทําจริง ๆ โดยประกอบไปด้วยชุดของการ
กระทําที่เป็นระบบที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา
Mark Considine (1994: 3-6) นโยบายสาธารณะมีความหมายดังนี้
ประการแรก การกําหนดความชัดเจนของค่านิยมและความตั้งใจของสังคม
ประการที่สอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและบริการแก่ประชาชน
ประการที่สาม ให้สิทธิ์และเอกสิทธิ์แก่ประชาชน
จะเห็นได้ว่านักวิชาการชาวไทยและนักวิชาการชาวต่างประเทศต่างให้ความหมาย รวมถึง
กรอบและกระบวนการของนโยบายสาธารณะคล้าย ๆ กัน กล่าวคือ เป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐได้
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กําหนดแนวทางเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงป้องกันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ตามหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาธารณะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม
กล่ าวโดยสรุ ป คื อ กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า ไปดํ า เนิ น การควบคุ ม ดู แ ลเพื่ อ ให้
สาธารณชนได้ประโยชน์สุขทั่วกัน
2.1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
Anderson and Neary (1975: 26-27) ได้ให้กรอบแนวคิดในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อย่างเป็นลําดับขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน คือ
(1) Problem Formation การก่อตัวของปัญหานโยบาย (policy problem) ปัญหานั้น
เป็นปัญ หาสาธารณะหรือไม่ ปัญ หานั้นเป็ นวาระของรัฐบาลที่ต้องกระทําหรือไม่ (policy agenda)
โดยคําว่าปัญหา ต้องพิจารณาว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่ เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหา ความ
จริงอาจไม่เป็นปัญหาก็ได้
(2) Formulation การก่อรูปนโยบาย ขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดทางเลือกของนโยบาย
(policy alternatives) ว่ามีทางเลือกใดบ้างในการแก้ปัญหา และใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย หากทางเลือกมีหลายทางก็ต้องวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกด้วย โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (cost-benefit analysis)
(3) Adoption การตัดสินใจนโยบาย ในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจว่าทางเลือกต่าง ๆ
ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดหรือนําทางเลือกใดไปบังคับใช้และเป็นสิ่งที่ต้องการ
ให้เป็นรวมไปถึงใครจะเป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย
(4) Implementation การนํานโยบายไปปฏิบัติ เมื่อได้ตัดสินใจเลือกนโยบายที่เห็นว่าดี
ที่ สุด แล้ ว ก็ นํ านโยบายที่ เลื อ กแล้ วไปปฏิ บัติ ให้ บ รรลุ ผ ล และมี อะไรเป็ น ผลกระทบต่ อเนื้ อหาของ
นโยบาย
(5) Evaluation การประเมิ น ผลนโยบาย โดยการวั ด ว่ า นโยบายมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ
ผลกระทบอย่างไรหลังจากนํานโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ และใครจะเป็นผู้ประเมินผลนโยบาย อะไรคือ
ผลที่ตามมาของนโยบายจากการประเมินผล
Dye (1998: 317-318, 330-332) ได้ เสนอแนวคิด กระบวนการนโยบายสาธารณะว่ า
การศึกษานโยบายสาธารณะบ่อยครั้งมุ่งเน้นไปดูว่านโยบายเกิดขึ้นได้อย่างไร มากกว่าดูเนื้อหานโยบาย
หรือสาเหตุและผลที่ตามมาของนโยบาย ในการศึกษาว่านโยบายต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยทั่วไปจะ
พิจารณาชุดของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง (political system) ตามนัยของ
ตั ว แบบกระบวนการ (process model) ก็ คื อ การกํ าหนดนโยบาย (policy making) เกิ ด ขึ้ น โดย
สามารถระบุขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนสามารถแยกส่วนกันในการตรวจสอบได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
โดยปกติจะมีขั้นตอนดังนี้
(1) Identification การระบุปัญหานโยบายที่เรียกร้องให้รัฐบาลต้องปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่
นโยบายมักเกิดจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ แต่บางนโยบายก็เกิดจาก
ความคิดของผู้นําที่ให้การสนับสนุนให้เกิดนโยบายนั้น
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(2) Agenda setting การกําหนดเป็นวาระหรือการเน้นให้ความสนใจไปยังกลุ่มสื่อมวลชน
และข้าราชการในปัญหาสาธารณะที่ตกลงกันเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจ การกําหนดวาระนี้เป็นการระบุ
ถึงปัญหาของสังคมและกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการกําหนด
นโยบาย ซึ่งบีบบังคับให้รัฐบาลต้องตัดสินใจกระทํา หรือรัฐบาลอาจไม่ตัดสินใจกระทําตามก็ได้ ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการระดมความคิดเห็นจากสื่อมวลชนด้วยโดยใช้โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เพื่อสื่อสารให้
คนส่วนใหญ่ทราบถึงนโยบาย
(3) Formulation การก่อรูปนโยบาย ก็คือ การที่ทางเลือกของนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหา
ได้พัฒนาไปเป็นวาระของรัฐบาล การก่อรูปของนโยบายมักจะมาจากการริเริ่มและมีการพัฒนานโยบาย
ที่เกิดจากระบบราชการ คณะกรรมการตามกฎหมาย การประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ องค์การ
ที่ทําหน้าที่วางแผนด้านนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา โดยรายละเอียด
ของนโยบายที่ก่อตัวขึ้นปกติจะมาจากระดับเจ้าหน้าที่ (staff members) มากกว่าจะเกิดจากระดับ
ผู้นํา (bosses) แต่ระดับเจ้าหน้าที่ก็มักจะถูกชี้นําซึ่งเขารู้ว่าผู้นําต้องการ
(4) Legitimation นโยบายที่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมตามกฎหมาย เป็นการกระทํา
ทางการเมืองโดยผ่านพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ประธานาธิบดีและรัฐสภา
(5) Implementation การนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นความต่อเนื่องทางการเมือง การกําหนด
นโยบายไม่ได้จบลงที่การออกเป็นกฎหมายโดยรัฐสภาและการลงนามโดยประธานาธิบดี จะต้องนํา
นโยบายไปสู่หน่วยงานของระบบราชการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายนั้น การนํานโยบายไป
ปฏิ บัติมีความเกี่ ยวเนื่ อ งกั บทุ ก กิจกรรม เช่น การจัด องค์ กรงานใหม่ การมี หน่ วยงานหรือ ตั วแทน
รับผิดชอบเพื่อให้สามารถดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ นอกจากนี้การนํานโยบายไปปฏิบัติยัง
ต้องมีรูปแบบและกฎระเบียบเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติด้วย
(6) Evaluation การประเมินผลนโยบาย เป็ นขั้นตอนสุด ท้ ายในการกํ าหนดนโยบาย
เพื่อค้นหาว่านโยบายประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเพียงใด ต้นทุนที่ใช้และผลที่ได้รับเป็นอย่างไร
เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ห รือไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ การประเมินผลจะทําโดยตัวแทนของรัฐบาลเอง
ที่ปรึกษาภายนอก สื่อสิ่งพิมพ์ และสาธารณชน
อุทัย เลาหวิเชียร (2544: 292-301) ได้เสนอกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การกําหนดปัญหา ขั้นตอนที่สอง การวิเคราะห์หาทางเลือก ขั้นตอนที่สาม
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนที่สี่ การประเมินผลนโยบาย
(1) การกําหนดปัญหา นโยบายสาธารณะจะมีได้ต่อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก่อน และปัญหา
จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีคนเป็นจํานวนมากไม่พอใจในเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง การที่คนส่วนใหญ่
เห็นเป็นปัญหา ควรจะให้กลุ่มคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบและกลุ่มอื่น ๆ เห็นว่าเป็นปัญหาด้วย การที่คน
หลายฝ่ายเห็นปัญหาอันหนึ่งอย่างเดียวกันและได้มีการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหานั้นก็จะ
กลายเป็นนโยบายสาธารณะ ดังนั้นในขั้นของการกําหนดปัญหาจึงมีส่วนเกี่ยวพันกับหน้าที่ของการ
กําหนดนโยบาย เพราะปัญหาจะนําไปสู่การกําหนดนโยบาย จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนเดียวกันกับ
เรื่องของการกําหนดนโยบาย
(2) การวิเคราะห์หาทางเลือก เมื่อทราบปัญหาและได้กําหนดเป็นเป้าหมายจากนั้นก็ทํา
การวิเคราะห์ หาทางเลือกเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการหาทางเลือก ผู้ที่ตัดสินใจจะต้องคํานึ งถึง
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เป้ าหมายและค่านิยมให้ชัดเจนแล้วจึงแสวงหาทางเลือกเพื่ อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งควรคิ ดว่า
ทางเลือกใดดีด้วย รวมทั้งการคํานวณเพื่อหาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ต่อมาจึงมาเปรียบเทียบ
ถึงผลของทุกทางเลือก ซึ่งในที่สุดผู้ตัดสินใจก็จะเลือกทางเลือกที่บรรลุเป้าหมายและค่านิยมที่ดีที่สุด
การวิเคราะห์ ทางเลือกดังกล่าว เรียกว่า “the rational comprehensive theory” เป็นวิธีที่อาศัย
หลักเหตุผล ซึ่งมีการศึกษาอย่างละเอียด แต่มีข้อจํากัดหลายประการ ได้แก่
ประการแรก เป็นการยากที่จะได้ข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต้องทราบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศล้าหลัง ซึ่งมีวิธีการเก็บสถิติที่เชื่อถือได้ยาก การหาข้อมูลยิ่ง
ยากขึ้นเป็นทวีคูณ
ประการที่ ส อง นั ก บริห ารไม่ มี เวลาที่ จ ะศึ ก ษาทุ ก ทางเลื อ กมาเปรีย บเที ย บก่ อ น
ตัดสินใจ โดยปกตินักบริหารต้องตัดสินใจในเวลาที่ค่อนข้างจํากัด
ประการที่สาม เป็นการสิ้นเปลืองมากที่จะใช้วิธีการศึกษาแบบใช้เหตุผลดังกล่าว โดย
ปกติหน่วยงานราชการมักจะไม่มีงบประมาณเพียงพอสําหรับใช้ในกิจกรรมประเภทนี้
ประการที่สี่ วิธีการศึกษาแบบนี้เชื่อว่านักบริหารจะเลือกตัดสินใจเฉพาะทางเลือกที่ดี
ที่สุด การที่จะทราบว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็หมายความว่า มีเป้าหมายที่ตกลงกันไว้อย่างชัดเจนและ
มีหนทางที่จะบรรลุเป้าหมาย แต่ทางปฏิบัติการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเป็นการยากที่จะ
ทราบว่าเป้าหมายใดที่ได้มีการตกลงกัน
ประการที่ ห้ า การศึ ก ษาโดยอาศั ย หลั ก เหตุ ผ ล เหมาะกั บ เรื่ อ งที่ ไม่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น
สามารถคิดคํานวณเป็นตัวเลขได้ โดยมีค่านิยมของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุด แต่ในโลกแห่งความ
เป็นจริง หลายกิจกรรมหรืออาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถจะอธิบายโดยการใช้ตัวเลขแต่
ประการเดียว และค่านิยมก็เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
ประการที่หก ก็คือ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นกับปัจจัยทางจิตวิทยาด้วย นัก
บริ ห ารจะตั ด สิ น ใจไปตามสถานภาพทางสั ง คมของนั ก บริ ห ารผู้ นั้ น นั่ น ก็ คื อ การตั ด สิ น ใจมั ก จะ
สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานของนักบริหาร สถานภาพของหน่วยงานนั้นในสังคมและกลุ่มที่
บุคคลนั้นสังกัดอยู่ อีกประการหนึ่ง นักการเมืองมักมองปัญหาแบบง่าย ๆ และหาวิธีการแก้ไขที่ง่าย
นักบริหารมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามนักการเมืองเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่น
ประการที่เจ็ด การตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลจะถือความต้องการของผู้บริโภค
เป็นปัจจัยสําคัญ ในการกําหนดนโยบาย ซึ่งผู้บริโภคเป็นคําของนักเศรษฐศาสตร์ ในระบบการเมือง
หมายถึ ง ผู้ รั บ บริ ก าร โดยปกติ มี ค วามเชื่ อ อยู่ ว่ า สิ่ ง ใดที่ ผู้ รั บ บริ ก ารปรารถนานั ก การเมื อ งก็ ต้ อ ง
สนองตอบ แต่ บ่ อ ยครั้ ง จะพบว่ า ประชาชนหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารไม่ ท ราบว่ า ต้ อ งการนโยบายอะไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือล้าหลัง มักจะอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้
หรือในบางกรณีจะมีปัจจัยของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง นักการเมืองหรือนักบริหารที่คํานึงถึงหลัก
จริยธรรมเป็นสําคัญ จะตัดสินใจตรงกันข้ามกับประชาชนถ้าสิ่งที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการ
เป็ นเรื่อ งที่ เสี ย หายต่ อ ส่ วนรวม เมื่ อ มี ก ารคํ านึ งโดยรอบคอบแล้ วนั ก การเมื อ งและนั ก บริ ห ารอาจ
ตัดสินใจแตกต่างไปจากความต้องการของประชาชนได้ จากข้อจํากัดทั้งหลายของการตัดสินใจโดย
อาศัยหลักเหตุผล ทําให้มีการเสนอให้ใช้การตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือตัดสินใจเฉพาะส่วนที่
เพิ่มขึ้น (Incremental) โดยถือว่านโยบายเดิมที่ได้ตัดสินใจทําไว้แล้วมีความถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
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จะเพิ่ม หรือ ลด หรือ จะเปลี่ย นแปลงก็เ พีย งเล็ก น้อ ย ต่อ มาก็มีผู้ที่เ ห็น ว่า การตัด สิน ใจโดยอาศัย
หลัก เหตุผ ลและการตัดสินใจเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจไม่เหมาะสม ควรมีการใช้การตัดสินใจแบบ
ผสมผสานกัน (mixed scanning) เพื่อให้การตัดสินใจนโยบายมีความถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น
(3) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นของการวิเคราะห์หาทางเลือกก็เพื่อจะได้นโยบาย
สาธารณะเพื่ อ นํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ขั้น ของการนํ านโยบายไปปฏิ บัติ เป็ นขั้ นที่ มีค วามสําคัญ มากที่ สุ ด
เพราะนโยบายสาธารณะก็คือ แผ่นกระดาษจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อมีการนําไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
(4) การประเมินผลนโยบาย ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือ
การประเมินผลนโยบาย ซึ่งปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในเกือบทุกประเทศ
ความหมายของการประเมินผลก็คือ การที่จะตรวจสอบว่าได้มีการบรรลุเป้าหมายของโครงการแค่ไหน
และเพียงใด การประเมินผลต้องอาศัยความรู้ทางการวิจัย แต่ก็มีคนเป็นจํานวนไม่น้อยได้ประเมินผล
โดยอาศัยหลักการเข้าใจข้อเท็จจริงโดย ปราศจากเหตุผล (intuition) การคาดคะเนหรือการเดา ซึ่งเป็น
คนละเรื่องกับการทําการวิจัย อาจกล่าวได้ว่า นักการเมือง นักบริหาร นักหนังสือพิมพ์ หรือประชาชน
โดย ทั่วไปมักประเมินผล โดยไม่ได้อาศัยพื้นความรู้การวิจัยมากนัก
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ของวรเดช จันทรศร
แนวคิด ทฤษฎีนี้เป็น การศึก ษาว่าองค์ก รต่าง ๆ จะสามารถนํา นโยบาย แผนงาน โครงการ
ไปปฏิบัติได้จะต้องมีปัจจัยอะไรเป็นเงื่อนไขสําคัญ ที่จะทําให้โครงการสําเร็จบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนา ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น และต่อการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมส่วนรวมให้ได้มากยิ่งขึ้น การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากและซับซ้อน
ครอบคลุมถึงองค์กรและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่มีใครสามารถควบคุมผล หรือทิศทาง
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งหมด จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในประเด็นปัญหาทางด้านสมรรถนะด้านต่าง ๆ ปัญหาการควบคุม ปัญหาความร่วมมือ รวมถึงปัญหา
ด้านการสนับสนุน
วรเดช จันทรศร (2548: 129-146) ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได้ศึกษา เพื่อสังเคราะห์
แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพื่อใช้อธิบายว่าองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนํา
นโยบายแผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะ
ทําให้นโยบาย แผนงาน โครงการดําเนินการสําเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตัวแบบที่เอื้ออํานวยต่อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ ได้แก่
2.2.1 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดว่าการใช้หลักด้าน
เหตุผลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชี้วัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการ
องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลสําคัญในการ
ตัด สิน ใจดําเนิน การตามขั้น ตอนต่าง ๆ ต้อ งยึด หลัก มีเหตุมีผ ลเป็น สิ่งที่จ ะต้อ งขยายผลให้เกิด ขึ้น
อย่างกว้างขวางที่สุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่จะประสบความสําเร็จ จะต้องมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย
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หลักการที่มีเหตุผลชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีองค์ประกอบในการดําเนินงานอยู่
2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
2.2.1.1 นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2.1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยทั่วไประดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายหรือโครงการไปสู่การปฏิบัติ
จะขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ ประการแรก ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือโครงการ
ประการที่สอง การกําหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชัดเจน ประการที่สาม การกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน ประการที่สี่ การสร้างระบบประเมินผลที่เหมาะสม และ ประการที่ห้า การสร้าง
มาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ที่เหมาะสม
2.2.2 ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะให้ความสําคัญในเรื่อง
สมรรถนะขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนํานโยบาย แผนงาน
หรือโครงการ ไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบาย แผนงานหรือโครงการไป
ปฏิ บัติว่าขีดความสามารถที่ จะปฏิ บัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่ วยงานเพี ยงใด
องค์กรจําเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการ
บริห ารและทางเทคนิ ค อย่ างเพี ย งพอ มี ก ารวางแผนเตรีย มการ หรือ มี ค วามพร้อ มเป็ น อย่ างดี ทั้ ง
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบนี้มีความพยายามที่จะศึกษา
หาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต เช่น การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหา
บุคลากร ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
2.2.3 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิด
ตามตัวแบบนี้ได้ให้ความสําคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีแนวคิดว่า บุคลากรเป็น
ทรัพ ยากรที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดในองค์ ก ร จึ งให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การมี ส่ วนร่ วม (Participation) ของคนใน
องค์กร การทํางานเป็นทีม โดยการทํางานในทีมจําเป็นต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วม คํานึงถึงการจูงใจ
การใช้ผู้ นําอย่ างเหมาะสม การสร้างความรู้สึ กรักผู กพั นกั บองค์ก ร การยอมรับ การพั ฒ นาที มงาน
มากกว่าการใช้กําลังบังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงให้ความสําคัญเพิ่มเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง
การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
สร้างความตระหนักและผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้
กําหนดนโยบายแต่เพียงลําพังจะเป็นผลเสียและไม่สอดคล้องกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดนี้
2.2.4 ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model)
เป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบ
แผนความสัมพันธ์ที่เป็นทางการและมีการกําหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็
ตาม ภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ(รูปนัย) เพียงอย่างเดียว
แต่จะประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มักจะเป็นกรณีของข้าราชการ
ระดับล่างทั้งสิ้น เพราะว่าข้าราชการระดับล่างเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่ใช้
วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจให้บริการประชาชนทั้งสิ้น ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสที่จะติดตามไป
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ควบคุมบังคับบัญชาตลอดเวลาได้ ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่
กับความพร้อมของผู้นํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ ไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับ
การปฏิบัติราชการหรือมีอุปสรรคข้อจํากัดมากน้อยประการใด ความพร้อมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ ประการแรก ระดับความเข้าใจของผู้กําหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อม
ความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์กร สภาพปัญหา และข้อจํากัดต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานเกินกําลัง
การขาดแคลน บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจที่เหมาะสมเพียงพอ
เป็นต้น ประการที่สอง ระดับการยอมรับเห็นพ้องในนโยบายและการปรับนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ราชการของบุคลากรแต่ละคน
2.2.5 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่ง
สรรคุณค่าในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่งๆจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์กับผู้ที่สูญเสียประโยชน์เสมอ
และโดยปกติในแต่ละฝ่ายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของ
ตนไว้เป็นอันดับแรก ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอก
ฉันท์ ตัวแบบนี้เห็นว่าจํานวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่สําคัญในการเจรจาต่อรอง หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจํานวนน้อยโอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่า ในการเจรจาที่มี
หน่ วยงานมาก ๆ ความสามารถในการเจรจาต่ อรองของผู้ เล่ นจะเกี่ ยวข้ อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้มีอํานาจและทรัพยากรขององค์กร
ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เช่น บุคคลสําคัญ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อมวลชน และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ
2.2.6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิด
ของทั้ง 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติที่
ประสบความสําเร็จทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระ ที่นํามา
พิ จารณา ประกอบด้ วย 4 ปั จจัยคือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม
ภาวะผู้นําและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก
2.3 แนวคิดการบริหารเวลา
กุลภา วัฒนวิสุทธิ์ (2537) กล่าวว่า การบริหารเวลา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะลําดับ
ความสําคัญหรือความจําเป็นก่อนหลังของงานและดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี อย่างได้ผลน่าพอใจ
ตามเป้าหมายที่ระบุภายในเวลาที่กําหนดไว้ การบริหารเวลา
Hobb (1987; อ้างอิงจาก ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, 2537: 7) คือ การกระทํา
ที่มุ่งจะควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเรา การที่เรารู้และเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น บ้าง ทําให้สามารถ
จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังและควบคุมการปฏิบัติได้
ชัชวาล อยู่คงศักดิ์ (2538) กล่าวว่า การบริหารเวลา หมายถึง การจัดการกับเวลา ใช้เวลาซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดที่สุด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสม ปรับ
แผนการใช้เวลาตามสมควรกับสถานการณ์ ปรับตัวเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค้นหาแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ฝึกฝน การบริหารเวลา และนําเทคนิคการประหยัดเวลามาใช้เพื่อความสําเร็จของผลงานและ
ความสมบูรณ์ของชีวิต
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จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (2533 : 118-120) กล่าวว่า วิธีการบริหารเวลาที่ดี คือ จัดระบบงาน วางแผน
ในการทํางาน กําหนดจุดมุ่งหมาย พิจารณาความสําคัญ ความเร่งด่วน โดยถามตัวเองว่าถ้า ไม่ทําตาม
จุดมุ่งหมาย จะเกิดอะไรขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) ได้กล่าวถึงวิธกี ารบริหารเวลาไว้ดังนี้
วิธีที่ 1 การกําหนดความสําคัญ เป็นการพิจารณาภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องทําว่า อะไรมี ความสําคัญ
มากน้อยอย่างไร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไร จากนั้นจึงตัดสินใจว่างานใดควรทําก่อน และงานใด
ควรทําทีหลัง วิธีการพิจารณาความสําคัญก่อนหลังนี้ อาจใช้วิธี A-B-C Strategy ซึ่งจะต้องระบุงานหรือ
กิจกรรมที่ จะต้องทําทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ จากนั้นก็พิจารณาความสําคัญของกิจกรรมนั้นเป็น
A, B หรือ C โดยมี ความหมายดังนี้ A = มีความสําคัญมากต้องทําก่อน B = มีความสําคัญเช่นกัน ถ้ามี
เวลาก็ควรทํา C = ถ้าไม่ทําขณะนี้คงไม่เป็นไร เมื่อทําอย่างอื่นเสร็จจึงค่อยทําก็ได้ ในกรณีที่มีการกําหนด
ความสําคัญของงานหรือกิจกรรมแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เสร็จตามกําหนดได้ อาจมีความจําเป็นต้อง
ประเมินความสําคัญของงานใหม่ มอบหมายงานให้ผู้อื่นซึ่งรู้ความสําคัญของงานเช่นเดียวกัน ปรับเวลา
การทํางานใหม่หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
วิธีที่ 2 การวางแผนภายหลังการพิจารณาความสําคัญของงานหรือกิจกรรมที่ต้องกระทํา ก่อนหลัง
แล้ว จะต้องมีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) ลําดับงานที่จะทํา หมายถึง การพิจารณางานที่มีความสําคัญทั้งหมดก่อนว่าจะทํางานใดก่อนและหลัง
(2) ยึ ดหลั ก 4 W (The Who, What, Where, and When) หมายถึ ง การระบุ ลํ าดั บงาน ที่ จะทํ าให้
ชัดเจน เช่น ถ้าจะต้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของหน่วยงาน ก็ต้องรู้ว่าประชุมกับใคร เรื่องอะไร
ที่ไหน เวลาอะไร เป็นต้น (3) ทรัพยากรทางการบริหารที่ต้องการ หมายถึง การระบุทรัพยากรทางการ
บริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ต้องการในการทํางานตามแผน เช่น ใช้คนกี่คน ใช้เงิน
กี่บาท ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรบ้าง เป็นต้น (4) การติดตามผล หมายถึง การพิจารณาวิธีการติดตาม
ผลเพื่ อจะได้ทราบว่างาน ที่ กํ าหนดไว้ตามแผนนั้น งานใดมีปัญหาหรือมี ความก้าวหน้ าอย่ างไร ทั้ งนี้
เพื่อให้สามารถปรับแผนในการทํางานได้ วิธีการติดตามผลอาจได้แก่ การดูรายงานการประชุม การสังเกต
และการสัมภาษณ์ วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ (5) แผนสํารอง หมายถึง การพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ในระหว่ างการ ดํ าเนิ นงานตามแผน แล้ วกํ าหนดเป็ นแผนสํ ารองไว้ แผนสํ ารองนี้ มี
ประโยชน์มากในการดําเนินงาน เพราะเป็นการ เตรียมพร้อมจะรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การ
วางแผนนั้ นจะต้องเขียนใส่ตารางแผนงานหรือแผนการปฏิบัติ เพื่ อให้ ง่ายต่อการ ทบทวน การเตือน
ความจํา หรือจนกระทั้งการปรับปรุงแผนและการมอบหมายงานให้คนอื่นทํา
วิธีที่ 3 การปฏิบัติตามตารางเวลาที่กําหนด หมายถึง การปฏิบัติตามตารางการทํางานที่กําหนดไว้
ในแผนซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักใช้คําว่า “ไม่” หรือรู้จักการปฏิเสธงานที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่
สําคัญ สรุป การบริหารเวลา หมายถึง การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานตาม บทบาท
และหน้าที่ โดยมีการวางแผน จัดระบบระเบียบการใช้เวลา และจัดลําดับความสําคัญของงานตามความ
เร่งด่วนอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
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2.4 แนวคิดการประสานงาน
ภิญโญ สาธร (2519: 83) การประสานงานเป็นกระบวนการสัมพันธ์วัสดุและทรัพยากรอื่น ๆ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พนัส หันนาดินทร์ (2513 : 28) จุดหมายสําคัญของการประสานงานคือ ความต้องการที่จะ
ประสานงานหรือผนึกความพยายามและการกระทํ าต่าง ๆ เพื่ อให้งานของหน่ วยงานดําเนินไปโดย
สอดคล้อง ต้องกันและไปในทางเดียวกัน
กมล อดุลพันธ์ และคณะ (2521: 290-294) กล่าวว่า การประสานงานมีลักษณะ สําคัญ 3 ประการ
คือ (1) การกําหนดแผนการหรือโครงการสําหรับทุกคนในหน่วยงานขึ้นก่อน (2) ให้ทุกคนรู้และเข้าใจ
แผนการหรือโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนที่จําเป็น (3) ให้ทุกคนเต็มใจรับงานส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
ให้ทําจริงๆ
สุภรณ์ ศรีพหล และคณะ (2523: 142) การประสานงานจะสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 4 ประการ
คือ (1) เงื่อนไขทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่บุคคลทํางานร่วมกันย่อมมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน
(2) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การพบปะกันเพื่อกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ
เรื่องครอบครัว (3) กิจกรรมทางการจัดการ ได้แก่ กิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานซึ่ง ได้แก่ การตัดสินใจ
การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ (4) ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา คือ ลักษณะขององค์การจะต้องมีสายและ
ลําดับขั้นของการบังคับบัญชา การที่หน่วยงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือประชุมร่วมกันทํา
ให้เกิดการประสานงานขึ้น สรุป การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ โดยมีการจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2.5 แนวคิดการรายงาน
วิจิตร ศรีสอ้าน และคณะ (2523: 41) การรายงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานเพื่อ ให้ผู้บริหารและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของกิจการอย่าง
สม่ําเสมอ
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2522: 37) การรายงาน นอกจากเสนอผู้บังคับบัญชาแล้วต้องเสนอไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างให้ทราบ คือ เป็นการรายงานให้ทราบทั้งผู้ร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา เพื่อสะดวกในการประสานงาน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน และเป็นการ
บํารุงขวัญไปในตัว การเสนอรายงานต้องมีการบันทึกการประเมินผลและตรวจสอบเป็นระยะ ๆ จึงจะ
ทํางานได้ถูกต้อง
ภิญโญ สาธร (2519: 80-81) กล่าวว่า การรายงานแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การเสนอ
ตามแบบ คือ การรายงานเบื้องบนทางราบและลงล่าง (2) การเสนอนอกแบบ คือ การเสนอรายงานที่
อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสนิทสนมในทางสังคมของผู้เสนอและผู้รับ โดยไม่ยึดระเบียบแบบ
แผนแต่ยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นที่ตั้ง ดังนั้น การรายงานจึงเป็น
การติด ต่อ สื่อ สารกั นระหว่าง ผู้บังคับบัญ ชา ผู้ใต้ บังคับบั ญ ชาและผู้เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ ทราบผลการ
ปฏิบัติงานโดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในและนอกแบบ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร สรุป การรายงาน
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หมายถึง การชี้แจง การบอกให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน การแจ้งผล การดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งการประเมินผลในขั้นสุดท้ายด้วย
2.6 กระบวนการในการดําเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2569/2557
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2570/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
และคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2908/2557 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้
2.6.1 การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
2.6.1.1 กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง/โทรศัพท์
1) กรณีมาด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม อันมีสาระสําคัญ
พอสมควร ประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้/ระบุเรื่องอันเป็นเหตุ
ให้ ร้อ งเรียนร้อ งทุ ก ข์ พร้อ มข้ อ เท็ จจริงหรือพฤติ ก ารณ์ ต ามสมควร หรื อ ความเห็ น ความต้ อ งการ
ข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ใช้ถ้อยคําสุภาพ ลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้อง
แนบใบมอบอํานาจด้วย/หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา และ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง .
2) กรณีโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม หากผู้
ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูลมิให้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคล/
นิติบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องมิให้เกิดปัญหาการกลั่นแกล้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
2.6.1.2 กรณีขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร/ขอคําปรึกษาแนะนํา
ให้ เจ้าหน้ าที่ สืบค้ นข้อ มูล /ประสานหน่ วยงานเจ้าของข้อมูล แจ้ งผู้รับบริการ
ทราบ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 1 วัน
2.6.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2.6.2.1 เจ้า หน้า ที่ศูน ย์ดํา รงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานี รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นแล้ว เสนอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานีที่รับผิดชอบประจําวัน
โดยไม่ชักช้า
2.6.2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ที่รับผิดชอบประจําวันพิจารณาสั่งการ แล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ โดยให้รายงานผลการ
ดําเนินการ ภายใน 15วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ
2.6.2.3 เมื่ อ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรายงานผลการดํ าเนิ น การ ศู น ย์ดํ ารงธรรมจังหวัด
อุ บลราชธานี จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เพื่ อสั่ งยุติ เรื่อ ง ให้ ดํ าเนิ นการเพิ่ มเติ ม หรื อ
ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2.6.2.4 หากหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งไม่ร ายงานผลการดํา เนิน การ โดยไม่แ จ้ง ปัญ หา
อุปสรรคหรือขอขยายระยะเวลา ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการดังนี้
หนังสือเตือนครั้งที่ 1 กําหนดให้รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
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หนังสือเตือนครั้งที่ 2 กําหนดให้รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
หนังสือเตือนครั้งที่ 3 กําหนดให้รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน
เมื่อเตือนครั้งที่ 3 ไปแล้ว หากส่วนราชการ/อําเภอไม่รายงานผลหรือชี้แจงเหตุ
แห่งความล่าช้าให้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบและชี้แจง
เหตุ แ ห่ งความล่ าช้ า หากความบกพร่ อ งเกิ ด จากการละเลย ละเว้ น ไม่ เอาใจใส่ ข องเจ้ าหน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่
กรณีต่อไป
2.6.2.5 เมื่ อ ปั ญ หาตามข้ อ ร้อ งเรียนร้อ งทุ ก ข์ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีจะสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบหรือรายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้ดําเนินการ
2.6.2.6 กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาระดับนโยบาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเต็มขีดความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่
กฎหมาย กําหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว หรือปัญหาซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรม ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแล้ว
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณายุติเรื่อง
2.6.2.7 การรายงานผลการดําเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินการ
เรื่อ งร้อ งเรีย นร้อ งทุก ข์ โดยสรุป สาระสํา คัญ เพื ่อ ประกอบการพิจ ารณาของผู้ว่า ราชการจัง หวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ/ข้อกฎหมายและภาพประกอบ (หากจะมี)
รวมถึงความเห็นของหน่วยงานและเหตุผลสนับสนุนว่าควรยุติเรื่องหรือดําเนินการต่อไป หรือมีปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร
2.6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเบื้องต้น และลงรับเรื่องฯ ตามระเบียบงานสารบรรณ พร้อมทั้งแจกจ่ายเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
นิติกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ดําเนินการประมวลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
และวิเคราะห์ปัญหาความเดือนร้อนหรือความประสงค์ของผู้ร้อง ตลอดจนเร่งรัดติดตาม (กรณีไม่มีการ
รายงานผลการดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด) และประมวลวิเคราะห์รายงานผลการดําเนินการ
ของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีรายงานผลการดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด) พร้อมทั้ง
ความเห็นเบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาสั่งการ
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไข
ปัญหาตามภารกิจอํานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
2.6.4 การติดตามประเมินผล
การประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ การแจ้งเตือน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามเวลา มาตรฐานงาน ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
รวดเร็ว เป็นไปตามเวลาที่กําหนด
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ช่องทางการร้องเรียน
1.มาด้วยตนเอง

จนท.บันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนลงแบบฟอร์ม

2. ทางโทรศัพท์

จนท.บันทึกเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์ม

3.ทางไปรษณีย์

จนท.รับเรื่องลงทะเบียน

4. ทางเว็บไซต์

จนท.ตรวจสอบ
เรื่องในเว็บไซต์

จนท.พิมพ์เรื่องและ
ลงทะเบียนรับ

แจ้งผู้ร้องทราบการปฏิบัติ

หากไม่มารายงานในกําหนด
เตือนครั้งที่ 1 – 15 วัน
เตือนครั้งที่ 2 – 15 วัน
เตือนครั้งที่ 3 – 7 วัน

แจ้งครั้งแรก 15 วัน

แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบผลการ
ดําเนินงาน

จนท.เสนอเรื่องให้รอง ผวจ.

ผวจ./รอง ผวจ. พิจารณาสั่งการ
ให้ส่วนราชการ/อําเภอดําเนินการ

ส่งเรื่องให้ส่วนราชการ/อําเภอที่มี
อํานาจหน้าที่ดําเนินการ

ส่วนราชการ/อําเภอ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานให้ ผวจ.
หรือ รอง ผวจ. ทราบ เพื่อพิจารณา
สั่งยุต/ิ สั่งการอื่น

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
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ประชาชนมาขอรับบริการ

จนท.รับเรื่องลงทะเบียน

ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

ขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

ขอคําปรึกษา/
แนะนํา

แจ้งส่วนราชการ /
หน่วยงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และแจ้ง
ความคืบหน้า
ให้ผู้ร้องทราบ

สืบค้น
ข้อมูล

สืบค้น
ข้อมูล

แจ้งส่วนราชการ/
หน่วยงาน
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ภายใน 15 วัน

ขอรับบริการ
ตามมาตรา 31

ให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
(One stop
service) 4 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

เสนอ
ข้อคิดเห็น

รับเรื่องและ
รวบรวมเสนอ
ผู้บริหาร
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่นพร้อมรายงานผล (ภายใน 1 วัน)

แจ้งผลการดําเนินงาน
ต่อผู้ขอรับบริการ

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นลิน วรรณ บัวขจร และคณะ (2549) ได้ศึก ษาสภาพและกระบวนการดําเนิน งานของศูน ย์
ดํ า รงธรรมจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก มี ผ ลการศึ ก ษาพบว่า งานวิ จั ยนี้ เป็ น งานวิ จัย เชิ งปริม าณ ซึ่ งมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 42 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพรับ
ราชการ มีรายได้ มากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป มี ที่อ ยู่อ าศั ยเป็ นของตนเอง ส่ วนมากมาติ ดต่ อเรื่อ ง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับข้อเดือดร้อนหรือเหตุรําคาญด้วยตัวเอง โดยผลการศึกษาความพึงพอใจ
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ระดับมากเกี่ยวกับความสะดวกในการเดินทางมาที่ศูนย์ดํารงธรรม สิ่งอํานวยความสะดวกประเภทห้อง
ปฏิบัติงานติดเครื่องปรับอากาศ และความสว่างของแสงไฟ สําหรับความพึงพอใจที่มีค่าระดับคะแนน
ปานกลาง ได้แก่ จํานวนเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ความรวดเร็วในการให้บริการ การอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการ มารยาทในการพูดจาและการยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ สําหรับค่าความพึง
พอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การบริการหนังสือพิมพ์ การบริการเก้าอี้ น้ําดื่ม บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
การดูแลเอาในใส่ของเจ้าหน้าที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและกระบวนการทํางานของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดพิษณุ โลก ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ต่อไป
ธันยนันท์ ธงชัย (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของศูนย์
ดํารงธรรมในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อ (1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการจากศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดอุดรธานี (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มารับบริการจากศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดอุดรธานี ในด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มาให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มารับบริการที่ใช้บริการผ่านช่องทางระหว่างช่องทางจากหน่วยงานส่วนกลางและช่องทาง
จากหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์
ดํารงธรรมในจังหวัด อุด รธานี จํานวน 21 แห่ง รวมทั้งสิ้น จํา นวน 155 คน เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม การทดสอบแบบ t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากศูนย์ดํารงธรรมใน
จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจาก
ศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดอุดรธานี ในด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้มาให้บริการ และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีผลต่อความพึงพอใจในการให้ บริการของศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดอุดรธานี
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่ใช้บริการ
ผ่านช่องทางระหว่างช่องทางจากหน่วยงานส่วนกลางและช่องทางจากหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่า ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จะติดต่อ
ศูนย์ดํารงธรรมโดยผ่านช่องทางใดๆก็ตาม ความพึงพอในในการบริการไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใด
พันศักดิ์ เจริญ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาข้อร้องเรียนและผลการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนของศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี การศึกษามีวัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาข้อร้องเรียน 2) ผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือและ 3) ปัญหา อุปสรรคใน
การดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายของศูนย์บริการประชาชนมีจํานวน 1,266 เรื่อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เนื้อหาการร้องเรียนและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
(1) วิเคราะห์เนื้อหาข้อร้องเรียน พบว่ามีข้อร้องเรียนที่ส่งมายังศูนย์บริการประชาชนประจําปี
2551 มีจํานวน 79,040 เรื่อง พบวาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
จํานวน 2,910 เรื่อง ซึ่งแยกออกได้ 4ประเภท โดยมีข้อร้องเรียนทางด้านกฎหมายประเภทการกระทํา
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ความผิดอาญา จํานวน 1,266 เรื่อง สามารถแยกได้ 6 ประเด็นที่สําคัญคือ 1) การดําเนินคดีอาญา
(30.81%) 2) ข้ อ พิ พ าทเกี่ ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ น (27.01%) 3) การดํ าเนิ น คดี ที่ เกี่ ยวกั บ ชี วิ ต และร่างกาย
ชื่ อ เสี ย งและเสรี ภ าพ (24.96%) 4) การแจ้ ง เบาะแสสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย (7.90%) 5) ยาเสพติ ด
(5.77%) และ 6) กลุ่มอาชญากร/ผู้มีอิทธิพลและอํานาจมืด (3.55%) ตามลําดับจากเรื่องร้องเรียน
6 ประเด็นดังกล่าว ศูนย์บริการประชาชนได้ดําเนินการดังนี้ 1) ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอทราบผลการพิจารณา 2) ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา (3.55%) 3) ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
พื้นที่ (1.42%) และ 4) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียน (0.24%)
(2) ผลการดําเนิน การให้ค วามช่วยเหลือ พบว่า มีผ ลการดําเนิน งาน 2 ประเด็นคือ ยุติเรื่อ ง
คิดเป็นร้อยละ 70.54 และระงับเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.46 เหตุผลที่ยุติเรื่องสรุปได้ดังนี้ 1) เรื่องร้องเรียน
นั้นได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (39.26%) 2) หน่วยงานที่เกี่ยวของได้พิจารณาและดําเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญ หาตามความประสงค์ของผู้ร้องเรียน(24.49%) 3) เรื่องที่ร้องเรียนขัดกับระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของหรือเป็นปัญหาเชิงนโยบาย (6.79%) ตามลําดับ เหตุผลที่ระงับเรื่องสรุปได้ดังนี้
1) ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมูลจริง (19.12%) 2) เรื่องร้องเรียนเป็นไปในลักษณะบัตรสนเท่ห์ (10.35%)
(3) ปัญหาอุปสรรค พบว่า 1) ศูนย์บริการประชาชนไม่ได้จัดฝ่ายที่ดําเนินการเรื่องร้องเรียน
เป็นด้าน ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมายทําให้ไม่สามารถพิจารณาหรือวิเคราะห์ปัญ หาเพื่อดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านนี้ได้ 2) บุคลากรด้านกฎหมายมมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น และยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ 3) งบประมาณมีไม่เพียงพอและวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่มีความ
ทันสมัยในการจดเก็บข้อมูล 4) มีการปรับเปลี่ยนเหน้าที่หลายครั้งทําให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ขาดความต่อ เนื่อ ง 5) ขาดการประชาสัม พัน ธ์ทํา ความเข้า ใจกับ ประชาชนเกี่ย วกับ ขั้น ตอนและ
กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
(4) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 1) ควรมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานเรื่องข้อร้องเรียนโดย
การตราระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นเพื่อให้มีกฎหมายใช้บังคับ
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 2) ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมาประจําที่ศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้คําปรึกษา 3) ควรมี
การสร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 4) จัดฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน
กฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานและ
(5) นําเทคโนโลยีทางด้านฐานข้อมูลมาใช้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบ
ดารุณี ใจศิล (2553) ได้ศึกษาเรื่อ งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดลําปาง โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษากระบวนการบริห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง และศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง และนําไปสู่การหาข้อเสนอแนะและแนวทางของการแก้ไขปัญหา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดลําปาง จํานวน 10 คน ข้าราชการที่ปฏิบัติงานศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จํานวน 26 คน และ
ประชาชนที่มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ จํานวน 30 คน โดยการเก็บข้อมูลจากการ
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สัมภาษณ์ ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) การวางแผนของศูนย์ดํารงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
พบว่า ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปางได้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบในการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรม
และมีการวางแผนในเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและ
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการวางแผนในเรื่องของการจัดช่องทางในการ
รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชน 2) การจัดองค์กรของศูนย์ดํารงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
พบว่า ศูนย์ดํารงธรรมได้มีผังโครงสร้างขององค์การที่มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยได้มีคําสั่ง
มอบหมายงานกั บเจ้าหน้าที่ ทุกคนทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ทั้ งนี้ เพื่ อคอยอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 3) การบังคับบัญชาของศูนย์ดํารงธรรมตามหลักธรรมภิบาล
พบว่า ศูนย์ดํารงธรรมได้มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมทั้งระดับ
จังหวัดและระดับอําเภออย่างชัดเจน โดยในระดับจังหวัดนั้นขึ้นตรงกับหัวหน้าสํานักงานจังหวัด และ
ในระดับอําเภอขึ้นตรงกับนายอําเภอ 4) การประสานงานของศูนย์ดํารงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า
ศูนย์ดํารงธรรมมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดย
การประสานงานจะเป็ น ในลั ก ษณะขอความร่ วมมื อ จากหน่ วยงานอื่ น ๆ เข้ ามาทํ าหน้ าที่ ร่วมเป็ น
คณะทํางาน หรือ คณะกรรมการเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ 5) การควบคุมของ
ศูนย์ดํารงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า การควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารง
ธรรมนั้นอาศัยแบบประเมินเป็นตัวควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการควบคุมการทํางาน
ของศูนย์ดํารงธรรมนั้นจะเป็นลักษณะของการายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด ให้กับหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปางเป็นประจําทุกหกเดือน
ปทุมวรรณ สินล้น (2560) ได้ศึก ษา เรื่องปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผ ลต่อการให้บริก าร
ของศูน ย์ดํา รงธรรมในพื้น ที่อํา เภอเมือ งเพชรบุรี จัง หวัด เพชรบุรี งานวิจัย นี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื ่อ
(1) เพื่อศึกษาระดับของการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี (2) เพื่อศึกษา
ปั จจัยคุ ณ ภาพการบริก ารที่ มีผลต่ อการให้ บริการของศู นย์ดํ ารงธรรมในพื้ นที่ อํ าเภอเมื องเพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองเพชรบุรี
ที่มาใช้บริการ จํานวน 143 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ เชิงอนุมานโดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ไคว์สแควร์ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
30-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการของประเทศไทยไว้อย่าง
หลากหลายและน่าสนใจซึ่งอาจสรุปปัญ หาต่าง ๆ ได้ดังนี้ (สํานักพัฒ นาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ., 2545: 3-5; อมร ธรรมโสภณ, 2552: 7-14; สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557:
5-6; โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 5-8; อภิรักษ์ สิทธิสมบูรณ์, 2544: 22 และสํานักงาน ก.พ., 2544: 3-15)
(1) ปัญหาในลักษณะเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ ระบบราชการมีขนาดใหญ่ตามอายุที่เพิ่มขึ้น มีการ
แบ่งโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีสายการบังคับบัญชาและการกํากับดูแลหลายชั้น
ดังนั้นการทํางานของระบบราชการจึงมีขั้นตอนมากมายและต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ
และเกิดความสิ้นเปลืองในการบริหารงาน นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ระบบราชการมีขนาดใหญ่จึงส่งผลให้
ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถกํากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบ จนเกิดความเสียหาย
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ต่องานและเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนอกจากนี้การขยายตัวของระบบราชการยังเป็นไปอย่างไร้
ทิศทางจึงส่งผลให้เกิดหน่วยงานขึ้นมาจํานวนมาก โดยไม่ได้ยุบเลิกหน่วยงานเก่าลง ส่งผลให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนในการทํางานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เกิดการเกี่ยงงานเพื่อปัดความรับผิดชอบ และเกิดการ
ทํางานซ้ําซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนระหว่างบทบาทของหน่วยงานในระดับล่างและระดับ
ปฏิบัติการของระบบราชการ
(2) ปัญหาระบบอุปถัมภ์ระบบราชการไทย ยึดหลักการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง และใช้กฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัดเป็นหลักในการปฏิบัติงานอีกทั้งยังกําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจเด็ดขาดในการให้
ความดีความชอบแก่ข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์และพฤติกรรมของ
ข้าราชการเป็น จํานวนมาก กล่า วคือ ทําให้ข้า ราชการยอมปฏิบัติต ามคํา สั่ง ของนักการเมือ งและ
ผู้บังคับบัญ ชา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญ ชาที่อยู่ในส่วนกลางโดยไม่โต้แย้ง ส่งผลให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้น
ภายในระบบราชการ เพราะแต่ละบุคคลต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยผู้บังคับบัญชา
มีอํานาจให้ความดีความชอบหรือเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ตอบ
แทนบุญคุณผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ความจงรักภักดี การให้ผลประโยชน์ รวมทั้งการเป็น
ฐานอํานาจของผู้บังคับบัญ ชา ซึ่งระบบอุปถัมภ์ แฝงอยู่มากในระบบบริหารงานบุ คคลภาครัฐตั้งแต่
กระบวนการสรรหาและคัด เลือก การให้ ความดี ความชอบ และความก้าวหน้ าในอาชี พ ซึ่ งปั ญ หา
ดังกล่าวได้ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคมไทยและยากที่จะแก้ไขได้ในเร็ววัน
(3) ปัญหาในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ระบบราชการไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงการบริหารงานได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีการพลวัตอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ระบบราชการไม่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น แม้บาง
หน่ วยงานได้พ ยายามปรับเปลี่ ยนการบริหารงานตามการเปลี่ยนแปลง แต่บางครั้งก็ประสบความ
ล้ ม เหลว และบางแห่ งก็ ป ระสบความสํ าเร็จในการเปลี่ ย นแปลง แต่ สุ ด ท้ ายก็ ไม่ ส ามารถประสาน
เชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหน่วยงานเหล่านั้นยังยึดวิธีการบริหารแบบเดิม
ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกัน
(4) ปัญหาในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ การทํางานของข้าราชการขาดความกระตือรือร้น
เน้ น การปฏิ บั ติ งานที่ ยึ ด ตามกฎหมายระเบี ยบ กฎ และข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีปัญหาระบบอุปถัมภ์แฝง
อยู่ระบบบริหารงานบุคคลทั้งการสอบคัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้
ความดีความชอบ ที่ไม่ได้ยึดหลักคุณธรรมและหลักความสามารถ แต่เป็นไปตามระบบอุปถัมภ์ ทั้งจาก
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเครือ ญาติ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาภายใน
องค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์การกับนักการเมือง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และแก้ไขให้ประสบความสําเร็จได้ยาก
(5) ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ การทุจริตเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศ
โดยแทรกซึมอยู่ในสังคมทุกระดับ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเป็นการทําลายหลักคุณธรรมในระบบราชการทั้ง ศีลธรรม จริยธรรม และความชอบ
ธรรม ซึ่งการทุจริตได้ส่งผลกระทบทางลบต่อทุกภาคส่วนในสังคม โดยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สามารถกระทํ าได้ ห ลายรู ป แบบ อาทิ เช่ น การเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ ก ารรั บ สิ น บน การทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อํานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องการใช้
ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวการไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือบิดเบือนข้อมูลการนําทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการเลือกปฏิบัติ
เป็นต้น
(6) ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ปัญหาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคมีหลาย
ประการ อันเป็นผลมาจากการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการ
บังคับบัญ ชาหน่ วยงานส่วนภู มิภ าคกับการสังกั ดกั บหน่วยราชการส่ วนกลางโดยมีการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานให้มาขึ้นตรงต่อหน่วยราชการส่วนกลางส่งผลต่อการขาดเอกภาพ
ในการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคลดลง เป็นอุปสรรคในการกํากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ภายในจังหวัด
นอกจากนี้การประสานการดําเนินงานของจังหวัดกระทําได้ยากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอปรับเปลี่ยนไปสังกัดหน่วยงานราชการส่วนกลางมากขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้ นที่จังหวัดให้ได้ผลอย่างเต็มที่
เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดขาดอํานาจในการบังคับบัญชาหรือสั่งการทําได้เพียงการขอความร่วมมือ
เท่านั้น รวมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางยังประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรหรือเครื่องมือที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เนื่องมาจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปรับเปลี่ยนไปสังกัดในหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งการหรือบังคับบัญชาได้โดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา
ต่างๆในพื้นที่
พิธุวรรณ กิติคุณ (2559: เว็บไซต์) ได้ระบุสภาพปัญหาของระบบราชการไทยไว้ดังนี้
(1) ปัญหาโครงสร้าง ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่ โครงสร้างซ้ําซ้อนกันทั้งในด้านภารกิจ
บทบาท อํานาจหน้าที่ ทําให้ไม่คล่องตัว ไม่สามารถตอบสนองและรองรับกับความสลับซับซ้อนของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการซ้ําซ้อนกันของอํานาจ
หน้าที่แ ละความรับผิด ชอบระหว่าง หน่วยงาน นอกจากนี้ การบริห ารราชการส่ว นกลาง โดยใช้
หลักการรวมศูนย์อํานาจ ซึ่งเป็นผลมาจาก โครงสร้างของระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็นกระทรวง
ทบวง และกรม เป็นศูนย์สั่งการนั้น เมื่อสภาพแวดล้อม เปลี่ยนไป ระบบนี้กลายเป็นปัญหา และไม่
เหมาะสม เกิดความล่าช้าในการทํางาน และไม่ทันต่อความต้องการ ของประชาชน
(2) ปัญหาการบริหารงาน การบริหารงานของระบบราชการไม่มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และตรวจสอบได้ โดยมี การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองที่กําหนดนโยบาย นอกจากนี้ บางครั้งระบบ
ราชการไทยมักจะละเลย การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล
การวัดความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงาน จึงทําให้ส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูล
การดําเนินงานในแต่ละด้านไว้เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
(3) ปัญหาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลไม่มีความเท่าเทียมกัน
ทําให้ข้าราชการมีค วามก้า วหน้าในการรับ ราชการแตกต่างกัน ระบบค่าตอบแทนยังคงไม่มีก าร
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เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังขาดวิธีการที่เหมาะสมใน
การผลักดันให้ข้าราชการมีขีดความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัญหาบุคลากร คือ ข้าราชการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานหรือ เรียกว่าขาดความ
เป็นมืออาชีพ ทําให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ขาดความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
และค่านิยมแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ระบบราชการและข้าราชการยังคงยึดติดกับการทํางานโดยวิธีการใช้
อํานาจสั่งการเป็นหลัก ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และใช้ระบบอุปถัมภ์ในการทํางาน โดยไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น
(4) ปัญหาการทุ จริตและประพฤติมิชอบ การทุ จริตและประพฤติมิชอบ นับว่าเป็ นปั ญหาที่
สําคัญมากอีกประการหนึ่งของระบบราชการ ไทย เนื่องจากลักษณะการทํางานของระบบราชการเป็น
แบบผูกขาด และข้าราชการมีพฤติกรรมการทํางาน ช่วยพวกพ้องของตน เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิชน
และเป็นช่องทางให้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่มีต่อระบบราชการ
และข้าราชการ
ซึ่ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารราชการของประเทศไทยตามที่ ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ างต้ น นั้ น
สามารถนํามาอธิบายการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบราชการไทย
2.8 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู ้ว ิจ ัย ได้นํ า องค์ค วามรู ้ที ่ได้จ ากการศึก ษาดัง กล่า วมาประยุก ต์เ ป็น กรอบแนวคิด ในการศึก ษา
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรอบแนวคิด
ดังกล่าวจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกอันประกอบไปสภาพแวดล้อมทางสังคม/
เศรษฐกิจ และการเมืองนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะของเรื่องร้องเรียนและลักษณะของผู้ร้องเรียนและปัจจัยภายในของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด อุบ ลราชธานีเอง ซึ่งได้แก่ นโยบายการบริก ารงานและรูป แบบการปกครองบัง คับ บัญ ชา
โครงสร้างของศูนย์ฯ ความพร้อมของปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินการ ความสามารถและความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กรซึ่งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังกล่าวจะส่งผลต่อการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง
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ปัจจัยภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก
– สภาพการเมือง/สังคม/
วัฒนธรรม
– นโยบาย ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน
– โครงสร้างของศูนย์ฯ
– บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่
1. การรับเรื่องร้องเรียน
2. การดําเนินการแก้ไขปัญหา
3. การพิจารณาดําเนินการเองหรือส่งเรื่อง
ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การติดตามผล
5. การยุติเรื่องร้องเรียน

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การดํ าเนิ นการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการบริห ารจัดการเรื่อ ง
ร้องเรียน ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีแบบเชิงลึก และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการนําเสนอ
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เครื่องมือที่ ใช้ใน
การศึกษา ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังต่อไปนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ใช้ระเบีย บ วิธีวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative research) โดยเก็บ ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์เชิงลึก
ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสาน
การปฏิ บัติ กับศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี รวมถึงประชาชนผู้เคยใช้บริการศู นย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ร้องเรียน) และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการสังเกตการณ์
ในฐานะปลัด อําเภอศรีเมือ งใหม่ ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบความ
ถูกต้องของงานสารบัญในการเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ รวมถึงลงพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ที่มาใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย
3.2 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติ
กั บ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละประชาชนผู้ ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
3.2.1 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กํากับดูแลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.2 นายไพฑูรย์ พรมสอน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.3 ส.อ.ทวีศักดิ์ บุตรรัตน์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์ประสานและช่วยเหลือประชาชน มทบ.
22 ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
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3.2.4 ด.ต.เทอดไทย จันทวงศ์ ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลฯ
ช่วยราชการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.5 นางสาวปนัดดา มานะลี ตําแหน่ ง เจ้าหน้ าที่ บริหารงานทั่ วไป ประจําศูนย์ ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.6 นางสาวศศิพัฒน์ ซื่อสัตย์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจําศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.7 นางสาวแพรพรรษา อั ง ครํ าไพสกุ ล ตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รประจํ าศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
3.2.8 นายนิติกร การินทร์ ตําแหน่ง นิติกรประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.9 นายภัทรพล มงคลนํา นิติกรประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.10 นางสาวจุฑามาศ แสนสุข ตําแหน่ง นิติกรประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.11 นางสาววิไลวรรณ ปรือทอง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ประจําศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.12 ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล ดวงโสภา ตําแหน่ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จว.อบ. ช่วยราชการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2.13 นางสาวหทั ย นุ ช บุ ต รสิ งห์ ตํ าแหน่ ง ปลั ด อํ าเภอหั วหน้ าฝ่ ายอํ านวยความเป็ น ธรรม
อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.14 นางสาวอรชร เดียงกุล ตําแหน่ง ปลัดอําเภอฝ่ายอํานวยความเป็นธรรมอําเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี
3.2.15 นางปวริศา พิทยาพล ตําแหน่ง ปลัดอําเภอฝ่ายอํานวยความเป็นธรรมอําเภอเมืองอุบลฯ
3.2.16 นายพชร ประชุมแดง ตําแหน่ง ปลัดอําเภอศรีเมืองใหม่ ช่วยราชการที่ทําการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้วิจัย)
3.2.17 นาง เอ (นามสมมุติ) ผู้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาที่ดิน
3.2.18 นายสมบัติ (นามสมมุติ) ผู้ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
3.2.19 นาง ค (ไม่ประสงค์ออกนาม) ผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2.20 แม่ลูก 5 คน (นามสมมุติ) ผู้ร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สิน
3.2.21 นาย ก (นามสมมุติ) ร้องทุกข์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ฯ) และแบบสัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่เคยใช้บริการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
3.3.1 แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีคําถาม
ครอบคลุม
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3.3.2 ประเด็ น สํ าคั ญ ดั งต่ อ ไปนี้ ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งานทั้ งหมดของศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานี การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใน
การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อการขับเคลื่อนศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ จํานวนบุคลากร ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.3.3 ปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี มีคําถาม
ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นโยบายของ
รัฐบาล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะการ
บริ ห ารของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ความรู้ ค วามสามารถและทั ศ นคติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง
งบประมาณที่ใช้ดําเนินงานและปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.3.4 แบบสัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่เคยใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีคําถาม
ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่กระบวนการแรกในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น การรับเรื่องร้องเรียน การให้
คํ าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ม าร้ อ งเรี ย น รวมถึ ง
กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าสอดคล้องกับคู่มือหรือเอกสารตามที่ศูนย์ดํารงธรรม
ได้ชี้แจงไว้หรือไม่ ตลอดจนการติดตามเรื่องร้องเรียนหลังจากที่ได้ยุติเรื่องแล้ว ว่าประชาชนผู้ที่เคยมา
ใช้บริการได้รับความเป็นธรรมจริงหรือไม่
3.4 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
การได้มาซึ่งข้อ มูล ภาคสนามในลัก ษณะของการสัมภาษณ์แ นวลึก กับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ ที่รู้
เรื่องราวเป็นอย่างดีที่เรียกว่า ผู้ให้ข่าว โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้
3.4.1 แนะนําตนเอง บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ สร้างบรรยากาศ และสัมพันธภาพที่ดี
ในการสัมภาษณ์พร้อมทั้งมีการชี้แนะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าเขามีส่วนสําคัญมากในการที่จะทําให้งาน
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์ และมีชี้แจงแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ข้อมูลครั้ง
นี้ถือเป็นความลับ และแจ้งแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าจะมีการบันทึกเทป
3.4.2 ดําเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นหัวข้อวิจัย แสดงความเข้าใจในเรื่องของผู้ให้สัมภาษณ์
และพยายามสอบถามข้อมูลให้ได้ความจริงมากที่สุด
3.4.3 หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบคําถามอย่างชัดเจนหรือเป็นที่พอใจ อาจจะผ่านไปก่อน เมื่อ
จบการสัมภาษณ์แล้วค่อยย้อนกลับมาถามใหม่ โดยกล่าวในเชิงทบทวนคําถาม หรือทบทวนคําตอบ
แบบสุภาพ
3.4.4 การยุติการสัมภาษณ์ กล่าวคําขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
สัมภาษณ์ และขออนุญาตติดต่อกลับในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และมีการทบทวนความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยการแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับทราบเพื่อความชัดเจน หรือ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้น
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 1 คือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาเอกสารตํารา หนังสือวิชาการ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราธานีและเอกสารแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 2 คือ การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก หรื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม (Field Data) ซึ่ ง จะสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยตรง ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการได้มาซึ่งข้อมูล
นั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงการทําความเข้าใจในข้อมูลและปรากฏการณ์ที่แท้จริง เพื่อจะได้ความเป็นจริง
โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และวาจาท่าทีต่างๆของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนและรอบด้าน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
3.5.1 ทํ าการจั ด หมวดหมู่ และจํ าแนกประเภทของปรากฏการณ์ ให้ เป็ น หมวดหมู่ เพื่ อ ให้
สามารถเข้าใจความหลากหลายของปรากฏการณ์
3.5.2 ทํ าการจั ดระบบข้ อ มู ล ตามวัต ถุป ระสงค์และประเด็ นปั ญ หาการวิจัยเพื่ อ ทํ าความเข้ า
ใจความหลากหลาย ความหมาย และเหตุผลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
3.5.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาว่าครบถ้วนหรือไม่ หลักจากนั้นทําการสรุปและ
ยืนยันข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาอ่านหลายๆครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของ
ข้อมูลที่ได้และพิจารณาประเด็นที่สําคัญ
3.6.2 นําข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัดและจึงตีความ พร้อมทําการดึงข้อความ
หรือประโยคที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี และเกี่ยวข้ องกั บปั ญ หา/อุปสรรคในการบริหารจั ดการเรื่องร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี
3.6.3 นําข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน โดย
มี ร หั ส ข้ อ มู ล กํ ากั บ ทุ ก ข้ อ ความหรื อ ทุ ก ประโยค แล้ ว จึ งตั้ งชื่ อ คํ าสํ าคั ญ ซึ่ งจะจั ด เป็ น ทั้ งกลุ่ ม ใหญ่ ่
(Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-theme) ที่อยู่ภายใต้้ความหมายของกลุ่มใหญ่่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
คือการสร้างหัวข้อสรุปและกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิดในตัวข้อมูลดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ (2548: 236)
อธิบายว่่า กระทําโดยอ่านทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary
Data) ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม เสร็จแล้้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าวออกเป็น
ส่วนย่อย (Breaking Down) ตามหน่วยความหมาย (Meaning Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์์ (Analysis
Unit) ในระดั บเบื้อ งต้ น จากนั้นทําการกําหนดข้อความสั้น ๆ เพื่ อใช้เป็ นมโนทั ศน์ หรือหั วข้อ สรุป
แนวคิด ที่ส ะท้อ นความหมายสําคัญ ทั้ง ที่ป รากฏชัด แจ้งและแฝงอยู่ในข้อ มูล ส่ว นย่อ ยนั้น แล้ว จึง
นํา หัว ข้อ สรุป แนวคิ ด ที่ มี ความหมายคล้ายคลึ งหรื อแตกต่ างกั นมาจั ด เป็ นกลุ่ ม หั วข้ อ สรุ ป แนวคิ ด
(Conceptual Categories) ต่ าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมู ลที่มีขนาดใหญ่ ่และมีระดับ
ความเป็นนามธรรมมากขึ้น
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3.6.4 ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน โดยจะมีการนําทฤษฎี/แนวคิดที่
ได้ศึกษาไปเขียนบรรยายควบคู่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ งยกตัวอย่างคําพู ดประกอบคําหลัก
สําคัญ ที่ได้ เพื่อแสดงความชัดเจนของแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม
จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี แ ละปั ญ หา/อุ ป สรรคในบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานี
3.7 การตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล
เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูล แล้วนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปและข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบความ
ถู กต้ องแม่ นยําของข้ อมู ลที่ ได้จากการศึ กษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ นําวิ ธีการตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า
(Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ทําการเก็บข้อมูลที่
มี ค วามแตกต่ างกั น ไป โดยนํ ามาศึ ก ษาวิเคราะห์ แ ละเปรีย บเที ย บว่ ามี ค วามสอดคล้ องกั น หรือ ไม่
(สุภางค์ จันทวานิช, 2547: 31-33) ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจากหลายๆแหล่งข้อมูล ทั้งจากเอกสารคู่มือ หนังสือราชการ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากเว็ปไซต์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการสัมภาษณ์
บุ ค คลจากสามกลุ่ ม ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น โดยแยกเป็ น กลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานี กลุ่มผู้ ปฏิบัติ งานในส่ วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติ กับศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีและกลุ่มประชาชนผู้เคยใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านของแนวคิด
ทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีที่มีความแตกต่างกันมาวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล อี ก ทั้ ง ในด้ า นการตรวจสอบตั ว ผู้ วิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า
ผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ร่วมด้วยว่าการค้นพบผลการวิจัยในเรื่องที่มีเนื้อหาที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศูนย์ดํารงธรรมมีข้อค้นพบที่สอดคล้องต้องกันหรือไม่อีกด้วย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาเรื ่อ ง การบริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรีย นของศูน ย์ดํ า รงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานี
มีว ัต ถุป ระสงค์เพื ่อ ศึก ษาแนวทางการบริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรีย นของศูน ย์ดํ า รงธรรมจัง หวัด
อุบลราชธานีและเพื่อศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิ บัติ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนในศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประสานการปฏิบัติ ผู้ที่
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยเองในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของงานสารบัญในการเสนอ
เรื่อ งร้อ งเรียน/ร้องทุ ก ข์ ของศูนย์ ดํารงธรรมจั งหวั ดอุ บลราชธานี ให้ ผู้ บังคั บบั ญ ชาพิ จารณาสั่ งการ
รวมถึงลงพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด อุ บลราชธานี ผู้ วิจัยนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิจัยออกเป็ น
2 หัวข้อหลัก ดังนี้
4.1 แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4.1 แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4.1.1 แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจาก
การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
ประจํา ศูนย์ดํารงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานีร วมถึง เอกสารหนัง สือ ราชการ หนัง สือ สั่ง การต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักได้ดังนี้
4.1.1.1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นจะสามารถจําแนกช่องทางการรับ
เรื่อ งออกเป็ น 4 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ช่ อ งทางการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ ที่ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจังหวั ด
อุบลราชธานีโดยผู้ร้องมายื่นเรื่องด้ว ยตนเอง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพ ท์
ช่อ งทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเว็บไซต์
จังหวัดอุบลราชธานี ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางส่วนราชการทั้งในจังหวัดและ นอกจังหวัด
อุบลราชธานีซ่งึ จะส่งต่อเรื่องมาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
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ซึ่งในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนนี้ จะมีรายละเอียดในการดําเนินการในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันทั้ง 4 ช่องทาง กล่าวคือจะมีการดําเนินการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องแล้วกรอกข้อมูลลง
ในแบบฟอร์ม ให้มีสาระสําคัญพอที่จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อและที่อยู่
ของผู้ร้องซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ตามสมควรหรือระบุความเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพิ่มเติมและให้ลง
ลายมือชื่อของผู้ร้องไว้เป็นหลักฐานแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์แทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบอํานาจด้วย
และหากเกิดกรณีผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ เจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและ
จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคําร้อง ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปประเด็น
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ แล้วจัดทําบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการพร้อมทั้งกําหนดให้รายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วันทําการ
โดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะแจ้งให้ผู้ร้องหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้ศูนย์ฯ ทราบว่า
ศูนย์ดํารงธรรมได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง
4.1.1.2 ขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ในขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นผู้วิจัยสามารถ
สรุปขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดังนี้ คือ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้องแล้ว จะมีการ
สอบถามข้อมูลกับผู้ร้องเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดหรือใจความสําคัญ เพี ยงพอที่จะสามารถเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ ต่อจากนั้นจะจัดทําบันทึกข้อความพร้อมความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับมอบหมายให้
รับ ผิด ชอบภารกิจ ของศูน ย์ฯ เพื่อ พิจ ารณาสั่ง การว่า เรื่อ งร้อ งเรีย น/ร้อ งทุก ข์นั้น จะต้อ งแจ้ง ให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดรับผิดชอบดําเนินการ หรือพิจารณาสั่งการให้ศูนย์ดํารงธรรมฯดําเนินการเอง
หรือพิจารณาสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นควรดําเนินการ แล้วแต่กรณี
4.1.1.3 การดําเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ าการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากเอกสารและคู่ มื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งนั้ น
สามารถสรุปขั้น ตอนการดําเนิน การส่งเรื่อ งต่อให้ส่วนราชการหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด /รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีความเห็นว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดก็จะมีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานนั้นดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะมีกระบวนการในการติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ
ในกรณี ที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งนั้ นมิได้อยู่ในการกํ ากั บดูแลหรืออยู่ในบังคับบัญ ชาของผู้ ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ก็จะใช้วิธีการประสานขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและขอความอนุเคราะห์
ให้แจ้งความคืบหน้าให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบด้วยเพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องให้ทราบต่อไป
4.1.1.4 การติดตามผล
ขั้นตอนการติดตามผลนั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจากการที่
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารที่ค้นพบมาแล้วนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการติดตามผลได้
คือ ในกรณีที่ผู้ว่า ราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานี/รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานีสั่ง การให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานนั้นจะต้องดําเนินการ โดยให้รายงานผลการดําเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแจ้ง
ผู้ร้องหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่องมาที่ศูนย์ฯให้ทราบว่าได้แจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานใดรับผิดชอบ เมื่อ
ส่ วนราชการหรือหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องรายงานผลการดํ าเนิ นการให้ ท ราบ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
พิจารณาสั่งยุติเรื่อง ให้ดําเนินการเพิ่มเติม หรือดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรแต่หากส่วนราชการ
หรือ หน่ว ยงานที ่เกี ่ย วข้อ งไม่รายงานผลการดํา เนิน การ โดยไม่แ จ้งปัญ หาอุป สรรคหรือ ขอขยาย
ระยะเวลาการดําเนินการให้ทราบ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการเสนอเรื่องต่อ
ผู ้บัง คับ บัญ ชาตามลํ า ดับ ชั ้น จนถึง ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานีห รือ รองผู ้ว่า ราชการจัง หวัด
อุบลราชธานีเพื่อ พิจารณาสั่งการเตือ นครั้งที่ 1 โดยกําหนดให้ร ายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
หากยังไม่รายงานผลการดําเนินการ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการเสนอเรื่องต่อ
ผู ้บัง คับ บัญ ชาตามลํ า ดับ ชั ้น จนถึง ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด อุบ ลราชธานีห รือ รองผู ้ว่า ราชการจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาสั่งการเตือนครั้งที่ 2 โดยกําหนดให้รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน และ
หากยังไม่รายงานผลการดําเนินการอีก ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการเสนอเรื่อง
ต่อผู้บังคับบัญ ชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาสั่งการเตือนครั้งที่ 3 โดยกําหนดให้รายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน และ
เมื่อเตือนครั้งที่ 3 ไปแล้ว หากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รายงานผลหรือชี้แจงเหตุ
แห่งความล่าช้าให้ท ราบ จังหวัดจะมีห นังสือ แจ้งให้ต รวจสอบและชี้แจงเหตุแ ห่งความล่าช้า หาก
ความบกพร่องเกิดจากการละเลย ละเว้น ไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป แต่หากปัญหาตามข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะสั่งยุติเรื่องพร้อมทั้งแจ้ง
ผู้ร้องให้ทราบกรณีเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาระดับนโยบาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเต็มขีดความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่
กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว หรือปัญหาซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
แล้วศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่ อพิ จ ารณายุ ติ เรื่ อ ง ในส่ ว นการรายงานผลการดํ าเนิ น การนั้ น ให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ โดยสรุปสาระสําคัญ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงที่เป็น
สาระสําคัญ/ข้อกฎหมายและภาพประกอบ (หากจะมี) รวมถึงความเห็นของหน่วยงานและเหตุผล
สนับสนุนว่าควรยุติเรื่องหรือดําเนินการต่อไป หรือมีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไรด้วย
4.1.1.5 การยุติเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการยุติเรื่องเรื่องนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการรับเรื่อง จากการที่
ผู้วิจัยได้ทําการศึ กษาเอกสาร คู่ มือการดํ าเนิ นงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี แล้วนั้น
สามารถสรุปขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนได้ คือ กรณี ที่ปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับการ
แก้ไขแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะสั่งยุติเรื่องพร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องให้
ทราบ กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหาระดับนโยบาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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ได้ดําเนินการเต็มขีดความสามารถแล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว หรือปัญหาซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า
ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแล้ว ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานีจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณายุติเรื่อง
4.1.2 แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจาก
การสั มภาษณ์ ผู้ป ฏิบั ติงานภายในศู นย์ ดํารงธรรมจังหวัดอุบ ลราชธานี และผู้ป ฏิบั ติงานในส่วน
ราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงประชาชนผู้เคยใช้
บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุก ข์และการดําเนิ นการของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัด อุบลราชธานี
รวมถึงเอกสารหนังสือราชการ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการ
บริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรียนของศูนย์ ดํ ารงธรรมจั งหวัด อุ บลราชธานี ทั้งหมด ออกเป็ น 5 ขั้ น ตอน
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยํา ผู้วิจัยจึงได้ทําการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและจากเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและสัมภาษณ์ประชาชนผู้เคยใช้บริการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เป็น 5 ขั้นตอนหลักเช่นเดียวกับการ
ที่ผู้วิจัยได้ทําการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์และการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึง
เอกสารหนังสือราชการ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1.2.1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีนั้นเมื่อได้สัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุ บ ลราชธานี กลั บ พบว่ า ในทางปฏิ บั ติ นั้ น ช่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย นมาที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานีมีมากกว่าที่ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนได้ถึง 6 ช่ องทาง ได้แก่ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ที่ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ร้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเว็บไซต์
จั งหวั ด อุ บลราชธานี ช่ อ งทางการรั บเรื่อ งร้อ งเรี ยน/ร้ อ งทุ ก ข์ ท างไปรษณี ย์ (จดหมาย) ช่อ งทางที่
ประชาชนร้ อ งเรี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง หน่ ว ยงานนั้ น ส่ ง เรื่ อ งต่ อ มาให้ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานีดําเนินการ ช่องทางการร้องเรียนทางแอพลิเคชั่น LINE ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลดังนี้
“ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีช่องทาง
ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางด้วยกันครับ คือหนึ่งประชาชนมาร้องเรียนด้วยตัวเอง
จะมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดํารงธรรมของจังหวัดอุบลฯตลอด 24 ชั่วโมงเลยครับ เดินเข้ามาจะมีโต๊ะ
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สําหรับให้ กรอกแบบคําร้อง และจะมีเจ้าหน้าที่ คอยให้ข้อมูลอยู่ ช่องทางที่สองก็คือ ร้องเรียนทาง
โทรศั พ ท์ครับ หากประชาชนไม่สะดวกที่ จะเข้ามาด้วยตัวเองก็โทรเข้ามาได้ผ่านทาง 045-344578
หรือสายด่วน 1567 ครับ แต่ทางโทรศัพท์เราจะมีการสอบถามข้อมูลที่ละเอียดหน่อยครับ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองสิทธิ์ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา ช่องทางที่สามครับ คือผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์ดํารงธรรม เลยครับ
จะมีช่องให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร้อง และจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ค ตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดครับ
หากได้รับคําร้องแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์โทร.ไปสอบถามข้อมูลและเชิญมาพบครับ ส่วนอีกช่องทาง
ก็ทาง line (ไลน์) ครับ อันนี้มาใหม่เป็นแนวคิด ที่ต้องการตามให้ทันเทคโนโลยีจะมีแ อดมิน หรือ
เจ้าหน้าที่คอยตอบรับอยู่ครับ อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอนครับ” (ภัทรพงศ์ มงคล, 2559:
สัมภาษณ์)
“การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะ
ก็จะมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะ ก็จะมีหลัก ๆ เลยก็ มาร้องเรียนด้วยตัวเอง, โทรศัพท์ ทางเว็บไซต์
ของศูนย์ดํารงธรรมอุบลฯ ส่งไปรษณี ย์มาก็ได้นะคะ แต่ ช่วงนี้ ไม่ค่อ ยมีจะมี แล้ว คิดว่า อาจจะเป็ น
เพราะส่งไปรษณีย์แล้วมันคงช้าอะค่ะ อีกอย่างตอนนี้มีเทคโนโลยีที่หลากหลายเลย สะดวก รวดเร็ว
กว่าด้วยค่ะ แล้วก็ผ่านทางไลน์ด้วยนะคะ ช่องทางที่ประชาชนเลือกใช้ประชาชนเลือกใช้บริการบ่อย
ที่สุดก็จะเป็น มาร้องเรียนด้วยตัวเองค่ะ เพราะเท่าที่สอบถามกับประชาชนที่มาใช้บริการ ก็เพราะว่า
ต้องการจะปรึกษาหรือสอบถามเรื่องราวกับเจ้าหน้าที่เองด้วยค่ะ อ้อ...หรือบางทีก็มีประชาชนมาขอแค่
คําปรึกษาก็มีนะคะ อันนี้เราก็รับให้คําปรึกษาด้วยค่ะ บริการฟรีนะคะ” (แพรพรรษา อังครําไพสกุล,
2559: สัมภาษณ์)
“ประชาชนสามารถร้องเรียนได้หลายทางเลยครับ ทางแรกที่ประชาชนเลือกใช้
บริการมากที่สุดก็จะเป็น มาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมของเราด้วยตัวเอง มาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอก
แบบคําร้องครับ ถ้าเป็นคนแก่ แบบไม่สามารถเขียนเองได้ ทางเจ้าหน้าที่เราก็จะเขียนให้ครับ แต่ตรง
ช่องลงชื่อ ต้องให้เจ้าตัวผู้ร้องเรียนเขียนเองนะครับ ถ้าเขียนไม่ได้จริง ๆ ก็ใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือครับ
เพื่ อ เซฟทั้ งสองฝ่ า ย คื อ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ เขี ย นคํ าร้ อ งแทน และตั ว ผู้ ร้ อ งด้ วย อี ก ช่ อ งทางก็ จ ะเป็ น ทาง
โทรศัพท์ครับ แต่ทางโทรศัพท์ก็ต้องสอบถามให้ชัดเจนต้องระมัดระวังเพราะยืนยันตัวผู้ร้องได้ยาก
อาจร้อ งเรีย นกลั่นแกล้งกันได้ครับ ต่อมาก็ทางไลน์ครับ อันนี้สะดวกหน่อยรวดเร็วทั นใจ แต่ผมว่า
ข้อ เสีย ก็คือ การสื ่อ สารอาจจะผิด พลาดได้ เพราะต้อ งใช้ตัว อัก ษรในการส่ง และรับ ข้อ มูล ระบุ
ตัวตนยากด้วยครับ ” (นิติกร การินทร์, 2559: สัมภาษณ์)
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทั้งสามคนข้างต้นจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องไปในแนวเดียวกันทั้งสามคนและสอดคล้องกับเอกสารที่ผู้วิจัยได้กล่าวสรุป
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมาแล้วข้างต้น และผู้ให้สัมภาษณ์
ยังได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมอีกในส่วนของช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มเติมคือ จากเดิม
ตามเอกสารคู่ มือ การดํ าเนิ นการของศู นย์ดํ ารงธรรมจังหวัด อุ บ ลราชธานี นั้น ช่ องทางการรับเรื่อ ง
ร้องเรียนมีเพียง 4 ช่องทางเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ร้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทาง
โทรศั พ ท์ ช่ อ งทางการรับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นร้อ งทุ ก ข์ ผ่ านเว็ ป ไซต์ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวัด อุ บลราชธานี
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และเว็ปไซต์จังหวัดอุบลราชธานี ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางส่วนราชการทั้งในจังหวัด
และนอกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะส่งต่อเรื่องมาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดําเนินการ
ตามอํ านาจหน้ าที่ เท่ านั้ น แต่ จ ากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก จากผู้ ป ฏิ บัติ งานในศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีกลับพบว่ามี ช่องทางการร้องเรียนเพิ่ มขึ้นอีก 2 ช่องทางได้แก่ ช่องทางการร้องทุกข์/
ร้ องเรี ยน ผ่ านทางแอพพลิ เคชั่ น LINE ของศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวัด อุ บ ลราชธานี แ ละช่ อ งทางการ
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบและให้บริการเช่นเดียวกัน ในส่วนข้อมูลการับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่เคยใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผู้วิจัยได้ทําการ
สั ม ภาษณ์ เพื่ อ สอบถามกระบวนการขั้ น ตอนในการรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ฯ ซึ่ งพบว่ ามี ค วาม
สอดคล้องกันกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์ฯ โดยมีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนเป็นเอกสารและมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ร้องเรียนเพิ่มเติม
ด้วย ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ผมและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นประจํา เพราะในฤดูฝนทุกปีน้ําจะ
ท่ วมท้ ายซอยที่ ติ ด กั บถนนชยางกู ร บางปี ก็ ท่ วมถนนชยางกูร เลย ที่ ท่ วมเพราะว่าน้ํ าระบายไม่ ทั น
คอนโดทิ้งเศษขยะขวางท่อน้ําทําให้ น้ําไหลไม่ทันท่ วมประจําเลย เลยต้องไปศูนย์ดํารงธรรม ไปยื่น
หนังสือถึงผู้ว่าฯ….
....พอไปถึงศาลากลางไปศูนย์ ดํ ารงธรรมฯก็ มี คนมารับ หนั งสือ กั บผมนะเป็ น
เจ้าหน้าที่ผู้หญิง มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยเขาบอกว่าจะได้แจ้งหน่วยงานที่จะช่วยแก้ไขให้
เขาก็ถามว่าเดือดร้อนเรื่องอะไร ถามเรื่องน้ําท่วมว่าเป็นมานานรึยัง ถามว่าต้องการให้ทํายังไง เขาก็
เขียนแล้วเอาให้ผมอ่านว่าถูกต้องมั้ยแล้วก็ให้เราลงชื่อในใบแจ้งเรื่องของเขา เจ้าหน้าที่เขาลงลายมือชื่อ
รับหนังสือให้และมีใบกระดาษให้มาว่ารับวันไหนกี่โมง ....” (สมบัติ (นามสมมุติ), 2561: สัมภาษณ์)
4.1.2.2 ขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นรวมถึงเป็นการตรวจสอบข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของประชาชนโดยตรงจํานวน 2 ท่าน ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ร้องแล้ว จะมีการสอบถามข้อมูลกับ
ผู้ร้องเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดหรือใจความสําคัญเพียงพอที่จะสามารถเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
สั่งการได้ ต่อจากนั้นจะจัดทําบันทึกข้อความพร้อมความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจของ
ศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการว่าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นจะต้องแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใด
รับผิดชอบดําเนินการ หรือพิจารณาสั่งการให้ศูนย์ดํารงธรรมฯดําเนินการเอง หรือสั่งการอย่างอื่น
ตามที่เห็นควร แต่ทั้งนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเรื่องใดที่
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯเห็นว่าสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เลย เจ้าหน้าที่ประจํา
ศู น ย์ ฯ ก็ จ ะพิ จ ารณาดํ า เนิ น การทั น ที แ ละหากผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ พึ ง พอใจและยิ น ยอมยุ ติ เรื่ อ ง
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯก็จะดําเนินการบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวพร้อมระบุว่ายุติเรื่องแล้ว
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ในสารบบของศู น ย์ ฯ ต่ อ ไป ซึ่ งในขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาของศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีนี้ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดดําเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนเองหรือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ ดําเนินการต่อ ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“เรื่องการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน
ที่มาใช้บริการที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน
ด้วยครับ เช่น เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้เลยหรือให้บริการได้เลยครับ
บางคนก็มาแค่สอบถามว่าเรื่องเดือดร้อนของตนเองต้องไปประสานหน่วยงานไหนเพราะส่วนราชการก็
มีหลายหน่วยถูกไหมครับ บางคนก็เกิดความสับสนเราก็แนะนําไป แล้วก็ประสานทางโทรศัพ ท์ ไป
พร้อมด้วยว่าพี่น้องประชาชนมาแจ้งศูนย์ดํารงธรรม รายละเอียดเป็นแบบนี้ๆ ให้คอยรับเรื่องด้วยนะ
ในส่วนของผมที่พบ ก็เช่น มาสอบถามเรื่องเงินคนพิการ ผมก็โทรไปหาสํานักงานพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเลยว่า พี่น้องจะไปพบนะเรื่องเงินคนพิการประมาณนี้ผมก็
จะให้ผู้ร้องเขียนคําร้องไว้แล้วก็ดําเนินการให้ หากผู้ร้องพอใจก็จะยุติเรื่องเลยอย่างนี้ก็ได้หนึ่งเรื่อง หรือ
บางคนก็มาสอบถามปัญหากฎหมาย เช่น จะหย่าขาดกับภรรยาต้องทําอย่างไรเพราะไม่กล้าไปอําเภอ
คนรู้จักเยอะ หรือมาสอบถามว่าจะทําพินัยกรรมทําอย่างไรก็มีเหมือนกัน ผมว่าที่เขามาศูนย์ดํารงธรรม
ส่วนหนึ่งเพราะบริการฟรี ถ้าจะไปหาทนายก็เสียตังค์ เรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนแบบที่ว่าที่ล่ะที่เข้ามา
มากและทําให้สถิติของศูนย์ฯเยอะ ในส่วนเรื่องที่มีความซับซ้อนมีความยากก็จะดําเนินการอีกแบบ
เรื่องแบบนี้ผมก็จะรับเรื่องไว้โดยบันทึกเสนอหัวหน้าไปตามลําดับชั้นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับ
ส่ วนราชการหรือ หน่ ว ยงานใดก็ เสนอไปพร้อ มด้วยถ้ าหั วหน้ าเห็ นด้ วยก็ จะผ่ านแฟ้ มไปถึ งรองผู้ ว่า
ราชการจังหวัดที่กํากับดูแลศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์ฯก็จะส่งหนังสือออกไปหาส่วนราชการนั้น ๆ ครับ
บางเรื่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นด้วยครับ บางเรื่องท่านก็สั่งการเพิ่มเติม บางเรื่องก็สั่งการให้ศูนย์
ดํารงธรรมดําเนินการเองก็มี ศูนย์ดํารงธรรมก็ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือหรือ
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาครับ” (ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
“ในส่ วนการดําเนิ นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อ งทุ กข์ ของศูนย์ดํารง
ธรรมหรือครับเป็นแบบนี้ครับพอประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ฯ หรือมีจดหมายเข้ามาหรือมา
ทาง LINE ของศูนย์ฯผมก็จะรับคําร้องไว้โดยให้มีรายละเอียดพอสมควรที่จะดําเนินการได้ก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของเรื่องด้วยบางเรื่องก็แค่มาขอคําแนะนําหรือมาหารือเพื่อจะดําเนินการต่อเองเช่นไปฟ้องศาล
หรือไปแจ้งความก็มาปรึกษาไว้ก่อนเหมือนมาปรึกษาทนายความแบบนี้ เพราะปรึกษาฟรีไม่เสียตังค์
ผมก็จะรับเรื่องไว้ก็ยุติเรื่องได้แบบนี้ก็มีเยอะครับเหมือนเป็นศูนย์ปรึกษาทางกฎหมายเลยถ้าผมไม่รู้ผม
หรือรู้บางส่วนก็จะสอบถามน้องนิติกรคนอื่นช่วยกันตอบ แต่ก็ไม่ได้รับทุกเรื่องครับเรื่องไหนมาเป็น
บัต รสนเท่ห์ห รือ ผู้ร้อ งไม่แ สดงตัว ตนก็ไม่รับ เดี๋ยวจะเอาไปกลั่น แกล้งกัน แบบนี้มีเยอะเหมือ นกัน
แต่ส่วนใหญ่เราก็รับคําร้องพี่น้องไว้เพราะเขาเดือดร้อนจะปฏิเสธไปเลยก็ไม่ใช่บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับส่วนราชการแต่เกี่ยวข้องกับเอกชนก็มี เช่น ร้องเรียนว่าค่าโทรศัพท์แพงเกินจริงแบบนี้เราก็แจ้งทาง
บริษัทเอกชนเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์ให้ ถ้าเรื่องไหนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือส่วนราชการผมก็
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นพร้อมเสนอความเห็นไปด้วยว่าควรแจ้งหน่วยไหนดําเนินการ
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อย่ างไรขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของเรื่อ งร้อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ด้ วย บางเรื่อ งเกี่ ยวข้ อ งกั บ ส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานเดียว บางเรื่องเกี่ยวกับส่วนราชการหรือหน่วยงานทีละ 3-4 หน่วยงานก็มี เสนอไปแล้วก็
แล้วแต่ผู้บังคับบัญ ชาแล้วครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ บางเรื่องผู้บังคับบัญชาก็เห็นด้วยบางเรื่องก็สั่ง
เพิ่มเติม เราก็นําบันทึกมาดําเนินการต่อตามข้อสั่งการผู้บังคับบัญชาครับบางเรื่องผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้
ศูนย์ดํารงธรรมดําเนินการเองก็มีถ้าเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากที่จะได้รับผลกระทบ
ก็จะสั่งให้ศูนย์ดํารงธรรมดําเนินการเอง” (เทอดไทย จันทวงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
“ผมไปศูนย์ดํารงธรรมอุบลฯเพราะบ้านที่เคยอยู่ถูกออกเป็นโฉนดที่ดินให้คนอื่น
ผมอยู่มาสิบกว่าปีแล้ว อยู่ ๆ ก็มีคนมาอ้างเป็นเจ้าของที่มาไล่กันแบบนี้ผมกับญาติพี่น้องเดือดร้อน เลยมา
ขอให้ช่วย ศูนย์ดํารงธรรมก็ส่งหนังสือมาว่าให้สํานักงานที่ดินไปตรวจสอบ ใช้เวลาเกือบ ๆ เดือนมั้ง....”
(แดง (นามสมมุติ) ผู้ร้องเรียน, 2561: สัมภาษณ์)
4.1.2.3 การดําเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการดําเนินการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนนั้ น จากการสั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯได้พิจารณารับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากผู้ร้องแล้ว จะทําบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญ ชาตามลําดับชั้น โดยบันทึกข้อความ
ดั งกล่ าวจะประกอบไปด้ วย ข้ อ เท็ จ จริ งที่ เป็ น สาระสํ าคั ญ ข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง ความเห็ น ของ
เจ้าหน้าที่ รวมถึงข้อ มูล ที่จําเป็นอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญ ชาสามารถใช้เป็นข้อมูล ประกอบการใช้
ดุล พินิจในการสั่งการได้ว่าจะสั่งการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการใดดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์นั้น หรือจะสั่งการให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการเองแล้วแต่กรณี ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฯ ถูกมองว่ารับเรื่องแล้วส่งต่อ ซึ่งในข้อเท็จจริงส่วนหนึ่ง
ก็เป็นแบบนั้นเพราะถูกออกแบบให้เป็นแบบนั้น เป็นการใช้อํานาจทางการบริหารของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งให้อํานาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
บังคับบัญชาส่วนราชการในจังหวัดรวมถึงกํากับดูแลส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ซึ่งมี
อํานาจหน้าที่อยู่แต่เดิม เพียงแต่มาจัดรูปแบบให้สามารถให้บริการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้
ชัดเจนขึ้น ประชาชนเข้าถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ง่ายขึ้น ตามประกาศ คสช.ที่ 96/57 ยกตัวอย่างเช่น
ในการทํางานหรือประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เราจะพยายามทุกครั้งที่จะไม่ใช้คําว่าศูนย์ดํารง
ธรรมไกล่เกลี่ย แต่เราจะใช้คําว่าประชุมเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากศูนย์ดํารงธรรมเองไม่ได้มีอํานาจในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิ พาท ไม่ได้ถูกออกแบบมา
อย่างนั้ น ซึ่ งเคยหารือ กั บสํานั กงานยุติ ธรรมจังหวัด อุ บลราชธานี ว่า หากว่าอํ าเภอดํ าเนิ นการตาม
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งให้อํานาจในการไกล่เกลี่ยประนอม
ข้อพิพาทเรื่องก็จะหลุดมาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดน้อยลง แต่ในทางปฏิบัติเท่าที่ได้สัมผัสน่าเห็นใจ
อําเภอมากเนื่องจากมีภารกิจมากมายจริง ๆ” (ไพฑูรย์ พรหมสอน, 2561: สัมภาษณ์)
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“ในส่วนการดําเนินการส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการนั้น ผมจะ
ทําหนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ก็จะระบุข้อเท็จจริงที่ได้มาให้ชัดเจนที่สุด
ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ประเด็นที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้ช่วยเหลือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า
สามารถดําเนินการแบบไหนได้บ้างใช้อํานาจจากกฎหมายฉบับใด เกี่ยวข้องกับส่วนราชการใดบ้าง
ประมาณนี้ครับ คือศูนย์ดํารงธรรมเองไม่ได้มีอํานาจสั่งการส่วนราชการเองนะพี่ อํานาจศูนย์ดํารงธรรม
ก็คืออํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นแหละ และผมว่า
ศูนย์ดํารงธรรมถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนั้น คือไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ด้วยตัวศูนย์ฯ เอง แต่ถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับส่วนราชการในบังคับบัญชา
และกํากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีเอกภาพ ไม่กระจัดกระจาย ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ไม่สับสนว่าจะต้องไปที่ไหน แต่เดิมสมมุติจะร้องเรียนหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนคิดว่าสร้างความ
เดือดร้อนให้ตน ก็จะให้ไปยื่นกับหน่วยงานนั้น ๆ แบบนี้ประชาชนคงลําบากใจที่จะไป” (ภัทรพงศ์
มงคลนํา, 2559: สัมภาษณ์)
ในส่ ว นการสั ม ภาษณ์ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากที่ ว่ า การอํ า เภอสว่ า งวี ร ะวงศ์ จั ง หวั ด
อุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ให้
ข้อมูลในลักษณะที่มีความสอดคล้องกันดังนี้
“พี่เป็นปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายอํานวยความเป็นธรรม อําเภอสว่างวีระวงศ์ จะ
รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่มาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอสว่างวีระวงศ์และทําเรื่องร้องเรียน
ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดส่งมาให้อีก ซึ่งถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกิดในพื้นที่อําเภอสว่างฯ ศูนย์ดํารงธรรม
จั งหวั ด เค้ าก็ จ ะส่ งเรื่ อ งมาให้ ดํ าเนิ น การแล้ ว เค้ า (ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด ฯ) ก็ จะคอยตามทวงว่ า
ดํ าเนิ น การไปถึงไหนแล้ว ในส่วนของอํ าเภอเมื่ อ ได้ รับ หนั งสื อจากศู นย์ดํารงธรรมจั งหวัดหากเป็ น
อํานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองเราก็ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ หากเป็นของส่วนราชการในอําเภอ
เราก็ส่งให้ส่วนราชการดําเนินการต่ออีก แล้วก็รายงานไปศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดว่าเราทําอะไรบ้ าง”
(หทัยนุช บุตรสิงห์, 2559: สัมภาษณ์)
4.1.2.4 การติดตามผล
ในส่วนของการดําเนินการติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นจะศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ
คอยติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยหัวหน้าศูนย์ดํารงธรรมจะพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ฯแต่ละคนรับผิดชอบโดยยึดพื้นที่อําเภอที่เกิดเหตุเป็นหลัก จังหวัดอุบลราชธานีมีทั้งสิ้น
25 อําเภอ เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนทั้งหมด 8 คนดังนั้น เจ้าหน้าที่
1 คนจะรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในอําเภอนั้น ๆ จํานวน 3 อําเภอ (โดยมีเจ้าหน้าที่ 1 คนที่
ต้องรับผิดชอบ 4 อําเภอ) ในส่วนการติดตามเรื่องร้องเรียนนั้น ตามระเบียบของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนราชการจะต้องรายงานการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่วนราชการได้รับหนังสือ แต่หากการดําเนินการของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลาเกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยไม่มีหนังสือ
ราชการแจ้งความคืบหน้าหรือขอขยายระยะเวลาการดําเนินการ แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ
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ก็จะทําบันทึกข้อความพร้อมแนบหนังสือราชการแจ้งเตือนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อให้พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งเตือนและส่งหนังสือให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ ซึ่งจะเป็นการเตือน ครั้งที่ 1 โดยให้รายงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ส่วนราชการได้รับหนังสือเตือน หากยังไม่รายงานอีกก็จะดําเนินการแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ 2
โดยเตือนให้รายงานอีกครั้งภายใน 15 วัน หากยังไม่รายงานความคืบหน้าใด ๆ อีก ก็จะดําเนินการแจ้ง
เตือนเป็นครั้งที่ 3 โดยในการแจ้งเตือนครั้งนี้จะให้เวลาดําเนินการรายงานเพียง 7 วันเท่านั้น หาก
ยังนิ่งเฉยอีกผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะมีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบและชี้แจงเหตุแห่งความ
ล่าช้า หากพบว่าความบกพร่องเกิดจากการละเลย ละเว้น ไม่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
แต่หากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทําหนังสือแจ้งความคืบหน้า
หรือ ขอขยายเวลาดํ าเนิ น การมาแล้ ว ก็ จ ะทํ าบั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ าดั บชั้ น ให้
รับทราบและพิจารณาว่าความก้าวหน้าในการดําเนินการหรือการขอขยายเวลาดําเนินการของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็น
เป็นประการใดก็จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วย ซึ่งจะทราบได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การติดตามผลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงค่ ะ โดยแบ่ งกั น
รับผิดชอบคนละ3-4อําเภอ โดยจะใช้วิธีการโทรศัพท์ติดตามงานเป็นหลักค่ะ ปกติก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
นะคะ เพราะทางศูนย์ดํารงธรรมของเราจะทําหนังสือแจ้งไปที่ส่วนราชการนั้น ๆ โดยในเนื้อหาของ
ข้ อความจะระบุ ระยะเวลาที่ ส่ วนราชการนั้ นต้ อ งรายงานความคื บ หน้ ากลั บมาภายในกํ าหนด คื อ
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่วนราชการได้รับหนังสือ แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องจะสามารถแก้ปัญหาได้ใน 15
วัน ทางส่ วนราชการก็จะส่งหนั งสือ มาขอขยายระยะเวลา เราก็ เสนอผู้บังคั บบัญ ชาเพื่อ ทราบและ
พิจารณาค่ะ บางเรื่องที่มีความยากและซับซ้อนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานหลายหน่วย ก็
ต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ปัญหา ก็เห็นใจส่วนราชการเหมือนกัน แต่เราก็ต้องทวงไปตามรอบค่ะ
หากส่วนราชการไม่รายงานมาภายใน 15 วันนับจากวันที่ส่งเรื่องจากศูนย์ฯ ก็จะทําหนังสือเตือนไปครั้ง
แรก โดยให้รายงานความคืบหน้ามาที่ ศูนย์ฯภายในเวลาอีก 15 วันหากยังไม่รายงานมาอีกก็จะทํ า
หนังสือเตือนเป็นครั้งที่สอง โดยให้เวลาอีก 15 วัน หากยังไม่รายงานมาอีกก็จะทําหนังสือเตือนเป็นครั้ง
ที่สามโดยให้เวลารายงานเข้ามาที่ศูนย์ฯภายใน 7 วันค่ะ แต่ในทางปฏิบัติส่วนราชการก็จะรายงาน
มาตามรอบนะคะ โดยเรื่องที่ยากและซับซ้อนก็จะมีการขอขยายเวลาหลายครั้งค่ะ” (ศศิพัฒน์ ซื่อสัตย์,
2559: สัมภาษณ์)
“ติดตามผลเหรอคะ คือทางศูนย์ดํารงธรรมก็จะรับเรื่องมาตามขั้นตอนจนถึงขั้น
ติดตามผล เราก็จะออกหนังสือส่งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งแรก ครั้งสองก็จะระบุให้รายงาน
ผลกลับมาภายใน 15 วัน แต่ถ้าส่วนราชการนั้นนิ่งเฉย ไม่ผ ลหนังสือ รายงานผลอีกเป็นครั้งที่ส าม
ครั้งที่สามนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ แต่ให้เวลาแค่ 7 วันเท่านั้นค่ะ ถ้าครั้งสุดท้ายก็ยังนิ่งเฉยอีก ทางศูนย์
ดํารงธรรมก็จะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าความล่าช้านั้นเกิดจากความไม่เอาใจใส่หรือ
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ความบกพร่องของส่วนราชการหรือไม่ หากความบกพร่องเกิดจากส่วนราชการก็จะมีกระบวนการ
ดําเนินการพิจารณาโทษตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ แต่ก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่ ส่วนราชการที่ได้รับหนังสือ เขาก็จะให้ความมือ อาจจะมีเตือน แค่ 1-2 ครั้งเท่านั้นแหละค่ะ”
(ปนัดดา มานะลี, 2559: สัมภาษณ์)
เพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลการติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยจึงได้ทําการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอําเภอเมือง
อุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ได้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันในเรื่องขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“เวลาศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฯ รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอ เขาก็จะ
ส่งมาให้ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอดําเนินการ ในส่วนของอําเภอเมืองมีเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
จํานวนมากทั้ งที่ส่งมาจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและที่ประชาชนมาร้องเรียนเองที่ศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอเมือง เรื่องการติดตามผลของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจะติดต่อประสานงานมาทางโทรศัพท์หรือ
กลุ่มไลน์(Line) ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดซึ่งจะมีปลัดอําเภอฝ่ายอํานวยความเป็นธรรมของแต่ละ
อําเภออยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย แต่ถ้าอําเภอไม่รายงานตามรอบที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกําหนดคือ เมื่อมี
หนังสือสั่งการมาจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ก็จะให้ดําเนินการภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่ระบุใน
หนังสือนั้น หากเราไม่รายงานภายใน 15 วัน ก็จะทําหนังสือทวงมารอบแรกให้รายงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ระบุในหนังสือเตือน หากไม่รายงานอีกใน 15วัน ก็จะเตือนมาอีกเป็นรอบที่ 2 ให้รายงาน
ภายใน 15 วันอีก หากไม่รายงานอีกภายใน 15 วัน ก็จะทวงมาเป็นรอบที่ 3 ให้รายงานใน 7 วัน แต่
เรื่องร้องเรียนบางเรื่องก็มีความซับซ้อน มีปัญหาเรื้องรังมานาน เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก มันแก้
ไม่ได้ง่ายๆนะ มันต้องใช้เวลา อําเภอก็ต้องทําหนังสือขอขยายระยะเวลาไปก่อน บางเรื่องต้องขอขยาย
เวลาหลายรอบเลย” (ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
4.1.2.5 การยุติเรื่องร้องเรียน
ในขั้นตอนของการยุติเรื่องนี้ เพื่อเป็นการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ผู้วิจัยได้
ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 ท่าน และ
สัมภาษณ์ประชาชนผู้เคยยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการยุติเรื่องอีก 2 ท่านทําให้สามารถสรุปขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้ คือ กรณีที่ปัญหา
ตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขแล้วและผู้ร้องมีความพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะสั่งยุติเรื่องพร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องให้ทราบ กรณีเรื่องร้องเรียนเป็นปัญหา
ระดับนโยบาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการเต็มขีดความสามารถ
แล้ว หรือปัญหานั้นเข้าสู่กระบวนการที่มีขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว หรือเป็น
ปัญหาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแล้ว ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจะ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณายุติเรื่อง รวมถึงหากเป็น
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนและสามารถช่วยเหลือได้ทันที
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เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯก็จะดําเนินการช่วยเหลือ และเมื่อผู้ร้องพอใจก็จะสามารถยุติเรื่องได้เช่นกัน
โดยมิต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามระเบียบเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การยุติเรื่องก็มีหลายลักษณะนะครับ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนผู้ร้องพอใจก็
ถือว่าสําเร็จผู้ร้องมี ความสุขปลดทุก ข์ได้ผมก็มีความสุขปลดทุ กข์ได้เช่นกัน มันก็ขึ้นอยู่กับเคสที่ มา
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ บางเคสก็ง่ายๆเลยมาถามว่าปัญหาแบบที่ผู้ร้องต้องไปที่ไหน เราก็ตอบผู้ร้องแล้วก็
ประสานหน่ วยงานไว้ให้ ว่าผู้ร้องจะไปหานะเรื่องอะไร รายละเอียดเป็ นอย่างไรก็แจ้งไป ผู้ร้องก็ไป
ดําเนินการต่อเอง แบบนี้ก็นับว่าเป็นยุติเรี่องนะ หรือแบบมาขอคําปรึกษาเรื่องกฎหมายทั่วไป เช่นเรื่อง
จะหย่ากับภรรยา หรือเรื่องจะยกมรดกให้ลูกหลาน อย่างนี้ผู้ร้องก็มาขอคําปรึกษานะครับเพราะไม่มี
ค่าใช้จ่ายถ้าปรึกษาทนายอาจมีค่าใช้จ่าย หรือไม่รู้จะไปถามที่ไหนก็มาศาลากลางจังหวัดมาหาศูนย์
ดํารงธรรม อย่างนี้ง่ายๆก็นับเป็นเคสยุติเรื่องเหมือนกัน เคสง่ายๆแบบนี้จะเยอะ ตัวเลขสถิติของศูนย์ฯ
ที่เยอะก็มีเคสแบบนี้เยอะ แต่การยุติเรื่องบางกรณี ผู้ร้องก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะศูนย์ดํารงธรรม
แก้ไขปัญหาให้ไม่ได้ ยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลแบบนี้
จะดําเนินการให้ไม่ได้เพราะศูนย์ดํารงธรรมไม่มีอํานาจไปล้วงลูกศาลได้หรือบางเคสก็มาขอให้ช่วยแต่
ศาลยุติธรรมได้ตัดสินถึงที่สุดไปแล้วแบบนี้ก็เกินอํานาจผู้ว่าฯ หรือบางเคสรับเรื่องไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าขัดต่อกฏหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เคสแบบนี้ก็ต้องเสนอยุติเรื่อง แล้วก็จะอธิบายให้ผู้
ร้องฟัง บางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจ เราก็เข้าใจเขาอยู่ว่าเดือดร้อนแต่มันไปต่อไม่ได้ ก็ต้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาให้ยุติเรื่องไป” (ภัทรพงศ์ มงคลนํา, 2559: สัมภาษณ์)
“การที่ศูนย์ดํารงธรรมจะยุติเรื่องได้หรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศูนย์ฯอย่างเดียวนะ
พี่ มันขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่รับผิดชอบด้วย ถ้าส่วนราชการที่รับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้อง
ได้ ศูนย์ดํารงธรรมก็ยุติเรื่องได้แต่ถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องไม่ได้ ศูนย์ดํารง
ธรรมก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะศูนย์ดํารงธรรมเป็นตัวกลางประสานเรื่องเท่านั้น แต่บางกรณี ศูนย์
ดํารงธรรมก็ดําเนินการเองอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับศูนย์ฯเหมือนกัน มันก็แล้วแต่เคส พอส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเสนอเรื่องกลับมาเราก็มาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับพร้อมเสนอความเห็นไปว่าควร
ดําเนินการต่อหรือว่าควรยุติเรื่อง ก็จะเสนอไปตามลําดับจนถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กํากับดูแลศูนย์
ดํารงธรรม หากรองผู้ว่าฯเห็นควรดําเนินการต่อก็จะสั่งกลับมาว่าให้ดําเนินการต่ออย่างไร แต่หากเห็น
ว่าควรยุติเรื่อง รองผู้ว่าฯก็จะสั่งยุติเรื่อง ยกเว้นบางเรื่องผู้ว่าฯก็สั่งเองก็มีแล้วแต่เรื่องครับ” (ภัทรพล
ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
ผู้วิจัยพบว่าในกระบวนการหรือขั้นตอนของการยุติเรื่องของศูนย์ดํารงธรรมฯ นั้น
มิได้ยุติเนื่องจากผู้ร้องพึงพอใจหรือปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้น แต่ยังมีการยุติในกรณีอื่น ๆ ด้วย
เช่น กรณี เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลหรือคดีความถึงที่สุดแล้ว
หรือ กรณีเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นอยู่นอกเหนืออํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์นั้นสุดวิสัยที่จะสามารถดําเนินการได้เนื่องจากขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ดัง บทสัมภาษณ์ ประชาชนผู้เคยร้อ งเรียน ร้อ งทุ กข์ ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
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“ผมและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นประจํา เพราะในฤดูฝนทุกปีน้ําจะ
ท่ วมท้ ายซอยที่ ติ ด กั บถนนชยางกู ร บางปี ก็ ท่ วมถนนชยางกูร เลย ที่ ท่ วมเพราะว่าน้ํ าระบายไม่ ทั น
คอนโดทิ้งเศษขยะขวางท่อน้ําทําให้ น้ําไหลไม่ทันท่ วมประจําเลย เลยต้องไปศูนย์ดํารงธรรม ไปยื่น
หนังสือถึงผู้ว่าฯ....
.... รองผู้ว่าฯก็ออกมาดูกับเทศบาลกับเจ้าหน้าที่ คราวนี้มากันใหญ่ รองผู้ว่าฯสั่ง
การให้รีบแก้ไข ก็มาลอกคลองลอกท่อกันก็พอใจนะแต่ก็คอยดูอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างถาวรตามที่รองผู้ว่าฯ
สั่งหรือเปล่า….
….ศูนย์ดํารงธรรมก็ส่งหนังสือมาแจ้งว่าดําเนินการให้แล้ว ก็แจ้งว่ายุติเรื่องที่ไป
ร้องเรียนแล้ว” (สมบัติ (นามสมมุติ) ผู้ร้องเรียน, 2561: สัมภาษณ์)
“ผมไปศูนย์ดํารงธรรมอุบลฯเพราะบ้านที่เคยอยู่ถูกออกเป็นโฉนดที่ดินให้คนอื่น
ผมอยู่มาสิบกว่าปีแล้ว อยู่ ๆ ก็มีคนมาอ้างเป็นเจ้าของที่มาไล่กันแบบนี้ผมกับญาติพี่น้องเดือดร้อน เลยมา
ขอให้ช่วย ศูนย์ดํารงธรรมก็ส่งหนังสือมาว่าให้สํานักงานที่ดินไปตรวจสอบ ใช้เวลาเกือบ ๆ เดือนมั้ง....
…ศู น ย์ ดํ ารงธรรมก็ มี ห นั งสื อ แจ้ งมาว่ าได้ ดํ าเนิ น การแล้ วแต่ ดํ าเนิ น การไม่ ได้
เพราะศาลตัดสินแล้วต้อง ยุติเรื่องแล้ว ผมก็หาช่องทางอื่นสู้ต่อไปเพราะอยู่กันมานานสิบกว่าปีแล้ว”
(แดง (นามสมมุติ) ผู้ร้องเรียน, 2561: สัมภาษณ์)
“ฉัน เคยร้องเรียนเรื่องนี้ ไปหลายที่ และฉั น เคยไปแจ้งศู นย์ดํ ารงธรรมจั งหวัด
อุบลราชธานีด้วย เพราะต้องการจะขอไถ่ถอนที่ดินที่เป็นของฉันคืน เพราะเคยไปทําสัญญาขายฝาก
ที่ดินกับนางบี นางบีบอกฉันว่าจํานองกับขายฝากมันก็เหมือนกันฉันจึงทําเป็นขายฝาก ไม่คิดว่ามันจะ
เป็นแบบนี้ พอฉันจะไถ่ถอนที่ดินคืน นางบีไม่ยอมให้ไถ่ถอน ฉันเดือดร้อนจึงมาแจ้งให้ศูนย์ดํารงธรรม
ช่วยเหลือ ศูนย์ดํารงธรรมก็แจ้งให้สํานักงานยุติธรรมเชิญนางบีมาไกล่เกลี่ยกับฉัน ใช้เวลาตั้งเกือบ
ครึ่งปีกว่าจะได้ไกล่เกลี่ย แต่ก็ตกลงกันไม่ได้ ฉันก็เลยไปร้องหน่วยงานอื่นให้ช่วย” (เอ (นามสมมุติ)
ผู้ร้องเรียน, 2561: สัมภาษณ์)
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ นํ า กรณี ตั ว อย่ า งการ
ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมาศึกษาวิเคราะห์ร่วม
ด้วย โดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เข้ามายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้
ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อนใน 6 ด้าน ได้แก่ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดิน เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญ หาความเดือดร้อน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สิน
4.1.3 กรณีตัวอย่างในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี
4.1.3.1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับที่ดิน
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องมาร้องเรียนด้วย
ตนเอง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้ ชาวบ้านชุมชนวัดเลียบ ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี ร้องขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินของนาง เอ (นามสมมุติ) ที่ดินตั้งอยู่ตําบลใน
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เมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าตนและพวกได้อยู่อาศัยใน
ที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แล้วโดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลง
ดังกล่าว แต่ต่อมานางเอ ได้อ้างว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทําการขับไล่ผู้ร้องและพวกออกจาก
ที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ร้องจึงต้องการให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่นางเอ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการแจ้ง
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ให้สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแจ้งให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีทราบภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
สํ า นัก งานที ่ดิน จัง หวัด อุบ ลราชธานีแ จ้ง ตอบข้อ เท็จ จริง กรณีดัง กล่า วให้ศ ูน ย์ดํ า รงธรรมจัง หวัด
อุบลราชธานีทราบ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 โดยระบุว่าได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารบบที่ดิน
ตามหลักฐานโฉนดที่ดินดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ว่า นางเอ ผู้ถูกร้องได้จดทะเบียนรับโอน
ที่ดินจากนางบี ซึ่งนางบีได้รับโอนมรดกมาจากนายซี ซึ่งนายซีได้รับที่ดินแปลงดังกล่าวด้วยการยกที่ดิน
ให้จากนางดีซึ่งเป็นเจ้าของและครอบครองทําประโยชน์โดยการทําสวน ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2494 นางดีได้
นํ า เดิ น สํ า รวจออกโฉนดที่ ดิ น แปลงดั ง กล่ า วไปเพี ย งบางส่ ว น เนื่ อ งจากปี นั้ น เกิ ด น้ํ าท่ ว มจั งหวั ด
อุบลราชธานี ทําให้ไม่สามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเต็มทั้งแปลง และนางดีได้ครอบครองทํา
ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งเมื่อถึงคราวนางบีเป็นผู้ครอบครองได้ยื่นคําขอออกโฉนด
ที่ดินเฉพาะรายเมื่อ พ.ศ. 2531 และ พ.ศ.2532 โดยนางบีได้นําทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็น 2 แปลง
(เนื่องจากที่ดินมีทางสาธารณะประโยชน์ตัดผ่าน) ซึ่งในการรังวัดปรากฏว่า เทศบาลเมืองอุบลราชธานี
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลนครอุบลราชธานี) ได้ขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าว
เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น นางบี จึ ง ได้ ยื่ น ฟ้ อ งเทศบาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี ต่ อ ศาลจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซึ่งศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาถึงที่สุด ให้นางบีเป็นเจ้าของและครอบครองที่พิพาท เมื่อ
พ.ศ. 2539 ดังนั้นสํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีจึงเสนอความเห็นว่าควรยุติเรื่องและแจ้งศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ทราบศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีแล้วจึงเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีใน
ฐานะผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา ขั้นตอนสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีพิจารณาแล้วจึงสั่งการยุติเรื่องและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
4.1.3.2 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
นายสมบัติ (นามสมมุติ) ประชาชนในชุมชนโปลีเทคนิค 1 ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด
ตามหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีรายละเอียด โดยย่อดังนี้ ด้วย
ชาวชุมชนโปลีเทคนิค 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากใน
หน้าฝนจะมีน้ําท่วมบริเวณท้ายซอยชยางกูร 21 จุด หนึ่ง 21.2, 21.3, 21.4 ชุมชนโปลีเทคนิค 1
ประสบปัญหาน้ําท่วมไหลเข้าบ้านเรือนทําให้ทรัพย์สินเสียหาย ไฟฟ้าช็อต สัตว์มีพิษมาก และน้ําท่วม
ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ถ้าวันที่ฝนตกหนัก น้ําจะไหลมาจากทิศตะวันออก ซึ่งมีชุมชนหนองนาควาย
ได้ไหลมารวมกันที่ด้านหน้าโรงพยาบาลเอกชน และอีกฝั่งหนึ่งจะติดกับโครงการของห้างสรรพสินค้า
ทํ าให้ ปริมาณน้ํ ามี จํ านวนมาก จึงทํ าให้ น้ําไหลไม่ ทั นจนล้ นเข้าท่ วมบริ เวณท้ ายศร ซึ่งปั จจุ บั นคลอง
ดังกล่าว ตื้นเขินเพราะมีการก่อสร้างอาคารบริเวณห้างสรรพสินค้า ทิ้งวัสดุก่อสร้าง เศษหิน ปูน ทราย
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ลงในคลอง จึงทําให้ลําคลองตื้นเขิน ประกอบกับมีการบุกรุกถมดินเข้าไปในเขตลําคลองสาธารณประโยชน์
ทําให้ลําคลองแคบลง และมีการถมคลองสาธารณประโยชน์ทําเป็นถนน โดยการใส่ท่อระบายน้ําแทนทํา
ให้น้ําในคลองไหลช้าเป็นเหตุทําให้น้ําท่วมขังเป็นปริมาณมาก ดังนั้นชาวชุมชนโปลีเทคนิค จึงขอความ
ช่วยเหลือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ดําเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบ้านโรงเรียนแถวซอยชยางกูร 21.1, 21.2, 21.3, 21.4
2) ตรวจสอบการบุก รุก ลําคลองสาธารณะประโยชน์ต ลอดแนวคลอง และขุด ลอกให้อ ยู่แ นวเดิม
3) ให้เปิดกลองสาธารณประโยชน์ ทําเป็นถนนซึ่งจะทําให้ คลองไหลสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ร้องได้ยื่น
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมด้วยดังนี้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 11 ฉบับ สําเนา
ทะเบียนบ้าน จํานวน 13 ฉบับแผนที่รูปแปลงที่ดินและ ภาพถ่าย จํานวน 4 ฉบับ รายละเอียดตาม
หนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่ว ๆ ไปลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เลขที่รับ 531 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2560 ผู้ ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานีได้ มอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุ บลราชธานีร่วมกั บ
ผู้แทนจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี และผู้ร้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ตาม
ข้อร้องเรียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง ซึ่งได้
ข้อสรุปตามบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ด้วยนายเอ ราษฎรชุมชนโปลีเทคนิค 1 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ตรวจสอบการถมดินรุกล้ําเข้าไปในเขต
ร่องน้ําสาธารณประโยชน์ ทํ าให้ น้ําไหลไม่สะดวก เกิดการท่ วมขังในชุ มชนเป็นบริเวณกว้าง ทํ าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องการให้ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ผู ้ว ่า ราชการจัง หวัด อุ บ ลราชธานี ได้ สั่ งการให้ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี เทศบาลนคร
อุบลราชธานี และสํานัก งานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ลงสํารวจพื้นที่
ขุดลอกท่อระบายน้ํา และคํานวณแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา
17 จุด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่สํารวจปัญหาตามข้อร้องเรียน พร้อมผู้แทนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และราษฎรชุมชนโปลีเทคนิค พบว่าคลองระบายน้ําที่ผ่านชุมชนมีขนาดเล็ก
หากมีน้ําฝนในปริมาณมากจะระบายน้ําไม่สะดวก และผู้แทนของเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รายงาน
ให้ทราบว่า ได้มีโครงการขยายคลองระบายน้ําให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยนําเข้าแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1) การแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน ให้เทศบาลนครอุบลราชธานีติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํ าจํ านวน 2 จุด เพื่ อช่ วยในการผลัก ดันและระบายน้ํ า 2) ให้ เทศบาลนครอุบลราชธานี
ร่วมกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี ยื่นคําร้องขอกรรมการสํารวจรังวัดแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมการรองรับ
โครงการขยายคลองระบายน้ําดังกล่าว ราษฎรชุมชนโพลีเทคนิค 1 รับทราบแนวทางการดําเนินการ
แก้ไขปัญ หาตามข้อสั่งการของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีความพึ งพอใจ จึงร่วมกันลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ 2 มิถุนายน
2560 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทราบ ถึงขั้นตอนการดําเนินการดังกล่าว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ลงนามยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

47
4.1.3.3 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
ด้ ว ยประชาชน ซึ่ งไม่ ป ระสงค์ จ ะออกนาม ได้ ยื่ น หนั งสื อ ต่ อ ศู น ย์ ดํ ารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี ระบุรายละเอียดว่า บ้านโนนแดง ตําบลบ้านตูม อําเภอนาจะหลวย หมู่ที่ 2, 8,
12, 13, 17 มีเจ้าหน้าที่รัฐเก็บส่วยรายเดือนจากเอเย่นต์ส่งยาบ้า มีเจ้าหน้าที่รัฐตรวจปัสสาวะหากพบ
สารเสพติดจะเรียกรับเงิน 2,000 ถึง 5,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดี โดยมีนายตํารวจเอ
(นามสมมุติ) เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ แจ้งให้นายอําเภอ
นาจะหลวย และผู้ บั งคั บ การตํ ารวจภู ธ รจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ต รวจสอบข้ อ เท็ จจริ งและพิ จารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบภายใน 15 วัน
นับแต่ที่ได้รับหนังสือนี้
อําเภอนาจะหลวยได้แจ้งให้สถานีตํารวจภูธรนาจะหลวยตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานให้อําเภอทราบว่ากรณีการแจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ
(ยาบ้า) ในพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8, 2, 12, 13 และ 17 ตําบลบ้านตูม อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าวและมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น ทาง
สถานีตํารวจภูธรนาจะหลวย ได้จัดชุดสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่เป็นประจําและต่อเนื่อง ยังไม่
พบว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด ส่วนนายตํารวจเอเป็นตํารวจที่ประจําที่สถานี
ตํารวจแห่งอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งย้ายจากสถานีตํารวจภูธรนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีไป
หลายปีแล้ว อําเภอนาจะหลวยจึงรายงานให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนามยุติเรื่อง
4.1.3.4 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย
ด้วยมีประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนผ่านระบบจัดการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ www.1111.go.th ของสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันบริเวณ
ซอยสหมิตร (ไม่มีการระบุหมู่บ้านตําบลและอําเภอ) จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ร้องระบุในคําร้องว่า
เบื้องต้นได้แจ้งสถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแล้ว ซึ่งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สํานักนายกรัฐมนตรี
ได้ส่งเรื่องให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ในฐานะผู้ อํ านวยการศู นย์ ดํ ารงธรรมจังหวัด อุบ ลราชธานี พิ จารณาสั่งการ โดยผู้ ว่าราชการจั งหวัด
อุบลราชธานีสั่งการให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรายงานข้อเท็จจริงให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบว่า
ได้สั่งการให้สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปได้ความว่า เจ้าหน้าที่
ตํ ารวจได้ เข้าไปตรวจสอบที่ บ้ านหลั งดังกล่าว พบว่ าบ้ านหลังดั งกล่าวปิ ด มิ ดชิ ด ไม่ สามารถเข้ าไป
ตรวจสอบภายในบ้านพักหลังดังกล่าวได้ และจะได้ดําเนินการติดตามดูพฤติการณ์ของบุคคลภายใน
บ้านพัก หลัง ดัง กล่า ว หากพบว่ามีก ารกระทํ าความผิด จะได้ดําเนิน การตามอํานาจหน้า ที ่ต่อ ไป
(จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าได้เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชายุติเรื่องแล้ว แต่ไม่พบ
เอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด)
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4.1.3.5 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สิน
ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาดําเนินการ
กรณีผู้ใช้นามว่า แม่ลูก 5 คน ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่า นางเอ (นามสมมุติ) ได้ไป
กู้ยืมเงินจากนางบี (นามสมมุติ) จํานวน 1,000,000 บาท กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยได้นําโฉนด
ที่ ดิ น ไปค้ํ า ประกั น การกู้ ยื ม เงิ น ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ครบกํ า หนดตามสั ญ ญานางเอต้ อ งจ่ า ยเงิ น จํ า นวน
1,600,000 บาท หากไม่สามารถคืนเงินได้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ กระทั่งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2553 นางบีได้พานางเอไปที่สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยแจ้งว่าให้ทําสัญญาขายฝากที่ดิน
แปลงดังกล่าว โดยบอกว่าจํานองกับขายฝากไม่แตกต่างกัน เมื่อมีเงินก็มาไถ่ถอนคืน นางเอหลงเชื่อจึง
ยอมทําสัญญาขายฝากให้กับนางบี เมื่อครบกําหนดสัญญานางเอไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ และนางบี
ได้โอนไปเป็นของตนเอง เมื่อนางเอขอซื้อคืนก็ไม่ยอมขาย จึงให้จังหวัดอุบลราชธานี (โดยศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และรายงานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทราบ
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี (โดยศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด) ได้ตอบกลับกรมสอบสวน
คดีพิเศษโดยแจ้งว่ากรณีร้องเรียนดังกล่าว นางเอได้เคยร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วและศูนย์ฯได้แจ้งให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการดังนี้
เมื่อวันที่ 17 เมษายน2558 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้นัดหมาย
ให้คู ่ก รณีทั ้ง สองฝ่า ยมาทํ า การไกล่เ กลี ่ย ผลการไกล่เ กลี ่ย นางเอต้อ งการซื ้อ ที ่ด ิน คืน ในราคา
1,000,000 บาท บวกดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะซื้อคืนภายในสิ้นปี พ.ศ.2558 ส่วนนางบีแจ้ง
กับเจ้าหน้าที่ว่านางเอได้ผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ตนรวมทั้งสิ้น 540,000 บาท ซึ่งตนได้คืน
เงินให้กับนางเอหมดแล้ว ส่วนที่ดินแปลงดังกล่าวตนได้โอนให้กับนางซี (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นบุตรสาว
ของตนไปแล้ว จึงไม่มีอํานาจตัดสินใจว่าจะขายคืนให้กับนางเอหรือไม่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ว่าจะไปดําเนินการเจรจากันเอง
เมื ่อ วัน ที ่ 26 ตุล าคม 2558 นางเอ และนางบีไ ด้เ ดิน ทางมาพบเจ้า หน้า ที่
สํานักงานยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งตามนัดหมาย โดยนางบีได้แจ้งว่านางซี บุตรสาวของตน
ไม่สะดวกมาพบ จึงมอบหมายให้ ตนเป็ นผู้แทนและขอแจ้งว่าไม่ ขายที่ ดินแปลงพิ พาทให้กับนางเอ
เนื่องจากต้องการเก็บไว้ทําธุรกิจในอนาคต เมื่อนางเอทราบจึงขอยุติเรื่อง
4.1.3.6 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ
นายเอ (นามสมมุติ) ราษฎรตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานีลงเลขระวางทางสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเส้นทางไปห้วยแจระแมที่พลเมือง
ใช้ร่วมกัน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือแจ้งให้อําเภอเมืองอุบลราชธานีและสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยให้รายงานให้
จังหวัดทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีได้รายงาน
ข้อเท็จจริงให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ร้องเรียนเป็นเรื่องเดียวกับที่มีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยฟ้องว่าการ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลง “ห้วยหลงใต้สะพาน” หมู่ที่ 3 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ออกให้เมื่อ 26 กันยายน 2555 ไม่ถูกต้อง
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กล่าวคือมี่การจดแจ้งข้างเคียงด้านทิศตะวันตกว่าจรดที่ดินที่มีการครอบครองทั้งที่ข้อเท็จจริงข้างเคียง
ด้านทิศตะวันตก ของที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้
สัญจรไปมาในการทําไร่ ทํานา เลี้ยงสัตว์ และหาปลาในลําห้วยแจระแมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่จด
ที่ ดิ น ที่ มีการครอบครองตามที่ ระบุ ไว้ในหนั งสื อ สํ าคั ญ สํ าหรับ ที่ ห ลวงแปลงดั งกล่ าว จึ งขอให้ ศ าล
พิพากษาหรือมีคําสั่งให้แก้ไขการจดแจ้งข้างเคียงทางด้านทิศตะวันตกของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
เลขที่ อบ 54xx จากเดิมจดที่มีการครอบครอง เป็นจดทางสาธารณประโยชน์ พร้อมกับให้แก้ไขรูป
แผนที่ในระวางให้ถูกต้อง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสํานักงานคดี
ปกครองอุ บ ลราชธานี เพื่ อ จั ด พนั ก งานอั ย การเป็ น ทนายความแก้ ต่ างให้ กั บ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานี ชื่อ
สํ านั ก งานที่ ดินจังหวัด อุบลราชธานี เห็ นว่าเมื่อ ได้ มีก ารนํ ากรณี ที่ ร้อ งเรียนฟ้ องคดี ต่อ ศาลปกครอง
อุ บลราชธานี ผู้ร้อ งย่อมได้ รับความเป็ นธรรมผ่ านกระบวนการพิ จารณาของศาล หากศาลได้ มีคํ า
พิพากษาถึงที่สุดเป็นประการใดพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามที่ศาลมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งต่อไปจึงเห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอเรื่องตามที่สํานักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อํานวยการ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา โดยผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ลงนามยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และจําแนกกรณีตัวอย่างเรื่องร้องเรียนทั้ง 6 ด้านข้างต้น เพื่อ
เป็นการตรวจสอบผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะ
เห็ นได้ ว่าเรื่องร้องเรียนแต่ล ะด้านสามารถจําแนกกระบวนการบริหารจัดการได้เป็ น 5 ขั้นตอนซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและผลการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังตารางที่ 4.1
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดย
วิเคราะห์จากตัวอย่างกรณีเรื่องร้องเรียน
กระบวนการ/ขั้นตอน
การบริหารจัดการ

ติดตาม
(ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ)

ยุติเรื่อง

ร้องเรียนด้วย เสนอเรื่องให้
สํานักงานที่ดิน
ตนเอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สั่งการ

25 ส.ค.-16ก.ย.
2557
(ผู้วิจัยไม่พบข้อมูล
เรื่องการแจ้งเตือน)

ยุติเรื่องเนื่องจาก
ศาลฎีกา
มีคําพิพากษา
ไว้ก่อนแล้ว

ปัญหาความเดือดร้อน

ร้องเรียนเป็น เสนอเรื่องให้
หนังสือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี
สั่งการ

24 พ.ค.-2มิ.ย.2560 ยุติเรื่องเนื่องจาก
(ยังไม่ถึงกําหนด
ผูร้ ้องพอใจ
แจ้งเตือน)

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

ร้องเรียนเป็น
หนังสือ

การกระทําผิดกฎหมาย

ร้องเรียนที่
ส่วนราชการ
อื่น (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)
ร้องเรียนที่
ส่วนราชการ
อื่น (DSI)

2 มี.ค.-6 ก.พ.2558 ยุติเรื่องเนื่องจาก
(ผู้วิจัยไม่พบข้อมูล ส่วนราชการ
เรื่องการแจ้งเตือน) แจ้งว่าไม่พบ
การกระทําผิด
20 ต.ค.-4พ.ย.
ผู้วิจัยไม่พบ
2559 (ยังไม่ถึง
เอกสารการยุติ
กําหนดแจ้งเตือน) เรื่อง

เรื่องร้องเรียน
ประเภทเรื่องร้องเรียน
ที่ดิน

หนี้สิน

ขอความช่วยเหลือ

รับเรื่อง

ร้องเรียนเป็น
หนังสือและมา
ด้วยตนเอง

ดําเนินการ

ส่งต่อเรื่อง

ศูนย์ฯ
ดําเนินการ
ร่วมกับส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
เสนอเรื่องให้
นายอําเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องที/่ ตํารวจ
อุบลราชธานี
ภูธรจังหวัด
สั่งการ
อุบลราชธานี
เสนอเรื่องให้
ตํารวจภูธร
ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สั่งการ
เสนอเรื่องให้
ยุติธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สั่งการ
เสนอเรื่องให้
สํานักงานที่ดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สั่งการ

4 พ.ค.-30พ.ค.
2559 (ผู้วิจัยไม่พบ
ข้อมูลเรื่องการแจ้ง
เตือน)
15ก.ย.-2ต.ค.57
(ผู้วิจัยไม่พบข้อมูล
เรื่องการแจ้งเตือน)

ยุติเรื่องเนื่องจาก
คู่กรณีไม่ยินยอม
ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท
ยุติเรื่องเนื่องจาก
อยู่ใน
กระบวนการ
พิจารณาของศาล
ปกครอง
อุบลราชธานี

เมื่อนําผลการศึกษาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการดํ า เนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีรวมถึงเอกสารหนังสือราชการ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
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หรือหน่วยงานที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ใช้บริการศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด อุบลราชธานีรวมถึงกรณี ตัวอย่ างเรื่องร้อ งเรียน ทํ าให้ ผู้ วิจัยสามารถสรุปกระบวนการและ
ขั้นตอนของการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน
- ร้องเรียนด้วยตนเอง
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์
- ร้องเรียนทางเว็ปไซต์
- ร้องเรียนทางไปรษณีย์
- ร้องเรียนทาง Line
- ร้องเรียนที่ส่วนราชการอื่น
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการแก้ไขปัญหา
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดดําเนินการเอง

ขั้นตอนที่ 3 การส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล
ให้ดําเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
- เตือนครั้งที่ 1 ให้ดําเนินการภายใน 15 วัน
- เตือนครั้งที่ 2 ให้ดําเนินการภายใน 15 วัน
- เตือนครั้งที่ 3 ให้ดําเนินการภายใน 7 วัน
ขั้นตอนที่ 5 การยุติเรื่อง
- ยุติเรื่อง
- แจ้งผู้ร้อง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
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4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น
การสัมภาษณ์ตําแหน่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึง
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
กําหนดแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุดด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมแก่ตําแหน่งและหน้าที่ของผู้ให้สัมภาษณ์
เอง และในส่วนของแบบสอบถามจะมีคําถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้วิจัยได้กําหนดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ปัญหาอุปสรรคใน
ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนและส่วนที่สอง คือ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหา
อุป สรรคในการดําเนิน งานของศูน ย์ดํา รงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานีซึ่ง แยกเป็น 4 ด้าน คือ ด้า น
สภาพแวดล้อ มทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ด้านนโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง ด้าน
โครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี, ด้านวัสดุอุปกรณ์ /บุคลากร/ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรและงบประมาณ (ทรัพยากรด้านการบริหาร) ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวช้องและมีข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
4.2.1.1 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนนั้น
เกิดจากการที่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตัวเอง เช่น ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ ช่องทางแอพลิเคชั่น Line แม้กระทั่งการร้องเรียนทางไปรษณีย์เนื่องจาก
ไม่มีการยืนยันตัวตนของผู้ร้องเรียน บางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมฯตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นกลับพบว่า บุคคลที่มีชื่อระบุเป็นผู้ร้องเรียนกลับไม่ทราบเรื่องร้องเรียนนั้นเลยและยืนยันว่าตน
ไม่ใช่ผู้ร้องเรียน ซึ่งการรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้อาจนํามาซึ่งการร้องเรียนกลั่นแกล้งผู้อื่นได้ ดังบท
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปนี้
“พวกช่องทางร้องเรียนที่ไม่ได้มาร้องเรียนด้วยตนเองอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะ
ยืนยันตัวผู้ร้องได้ยากครับ อาจร้องเรียนกลั่นแกล้งกันได้ครับ มีหลายเคสนะครับที่ร้องเรียนมาทาง
จดหมาย ทางโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งทางไลน์ พอเราตรวจสอบหรือเชิญหาให้ข้อมูลกลับพบว่าคนที่
ระบุชื่อเป็นผู้ร้องเรียนกลับไม่รู้เรื่องและบอกว่าตัวเองไม่ได้ร้องเรียนใคร ผมเองเคยเจอหลายครั้ง เช่น
ครั้งหนึ่งร้องเรียนมาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ว่า ข้าราชการชายคนหนึ่งสังกัดเทศบาลแห่งหนึ่ง
ทําผู้ร้องเรียนท้อง และต้องการให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดช้าราชการชายคนนั้น พอ
ผมทํ า หนั งสื อ เชิ ญ ผู้ ที่ มี ชื่ อ เป็ น ผู้ ร้ อ งเรี ย นมาให้ ข้ อ มู ล กลั บ บอกว่ า ไม่ ได้ รู้ เรื่ อ งและตนเองก็ ไม่ ได้
ร้องเรียน ตนเองท้องกับข้าราชการที่ระบุในหนังสือร้องเรียนจริงแต่เป็นสามีภรรยากันและรักกันดี
พอผมสอบถามไปอีกว่าว่าทําไมถึงมีหนังสือร้องเรียนสามีตนเอง กลับได้ข้อมูลว่า ตอนตนเป็นนักศึกษา
เคยไปฝึกงารที่เทศบาลและพบรักกับสามีที่นั่น แต่ตอนนั้นมีเพื่อนที่เป็นนักศึกษาด้วยกันไปฝึกงานด้วย
ผู้กลั่นแกล้งอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ หรือไม่ก็อาจเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีที่ต้องการกลั่นแกล้งให้สามี
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ถูกตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้ แบบนี้ก็มีครับเยอะด้วยถ้าศูนย์ฯไม่ตรวจสอบก่อนก็จะเอาศูนย์ดํารงธรรมฯ
ไปเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน คนถูกกลั่นแกล้งจะเดือดร้อน” (ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
อีกปัญหาอุปสรรคหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนก็คือ ประชาชน
มาใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมฯเป็นจํานวนมากแต่บุคลากรของศูนย์ดํารงธรรมฯมีจํานวนน้อยการรับ
เรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจึงมีระยะเวลาจํากัดทําให้บางครั้งได้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะ
ดําเนินการต่อไปได้ และประชาชนต้องรอนาน ผู้ที่มาร้องเรียนบางท่านมาร้องเรียนเรื่องเดิมที่ศูนย์
ดํารงธรรมฯหรือส่วนราชการอื่นได้ดําเนินการจบสิ้นแล้ว แต่ตนไม่พอใจผลการดําเนินการ จึงจะมา
ร้องเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีก ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะมีการชี้แจงว่าได้ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการแล้วก็ตาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการรับเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้ยาวนานจนทําให้
ประชาชนผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์รายอื่นไม่ได้รับความสะดวก ดังบทสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปนี้
“ประชาชนมาใช้บริการที่ศูนย์ดํารงธรรมอุบลฯเยอะมากครับ อาจเป็นเพราะ
จังหวัดอุบลฯเป็นจังหวัดใหญ่ มี 25 อําเภอ ประชากรจํานวนกว่าหนึ่งล้านแปดแสนคน แต่เจ้าหน้าที่มี
น้อยแค่ 10 คน บางครั้งการรับเรื่องจึงไม่มีเวลาซักถามข้อมูลได้ละเอียด เพราะคนต่อไปจะรอนาน
เกินไป อีกปัญหาหนึ่งที่ผมพบบ่อยก็คือ ผู้มาร้องเรียนบางท่านมาร้องเรียนเรื่องเดิมที่ศูนย์ฯดําเนินการ
ช่วยเหลือไปแล้วซ้ําอีกหลายครั้ง ผมก็พยายามชี้แจงให้ฟังว่า ศูนย์ฯ ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายเต็มที่แล้ว แต่ผู้ร้องก็ยังจะยืนยันจะให้ดําเนินการซ้ําอีก ซึ่งถ้ามีพยานหลักฐาน
ใหม่ซึ่งอาจจะทําให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป อันนี้เราดําเนินการให้แน่นอน แต่ที่พบมันไม่มีพยานหลักฐาน
ใหม่มันก็ดําเนินการต่อไม่ได้ อย่างกรณีผู้ร้องคนหนึ่งอยู่อําเภอวารินชําราบ ตําบลสระสมิง มาร้องเรียน
ว่าราชการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงทับที่ดินแก พอศูนย์ดํารงธรรมฯร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งสํานักงานที่ดินจังหวัดและอําเภอและที่ทําการปกครองอําเภอวารินฯ ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็ จจริง พบว่ามี พ ยานหลั กฐานชัดเจนว่าที่ ตรงนั้นเป็ นที่ส าธารณประโยชน์ มาตั้งแต่ต้ น ไม่ใช่ ที่
กรรมสิ ท ธิ์ ของแกแต่ อ ย่ างใดและมี พ ยานหลายปากบอกตรงกั น ว่ าแกชี้ ที่ ดิ น หลวงขายให้ น ายทุ น
พอนายทุนบีบ แกก็ต้องมาที่ศูนย์ดํารงธรรมฯเพื่อแสดงให้นายทุนเห็นว่าแกพยายามดําเนินการอยู่
ไม่งั้นแกจะลําบากเพราะนายทุนจะเล่นงาน แกมาแต่ละทีผมจะคุยกับแกอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง พี่น้อง
ประชาชนรายอื่นมาผมแทบไม่ได้รับเรื่องเขาเลย บางรายมาเพื่อจะให้ข้อมูลกับผมกลับต้องมารอนานอีก”
(ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
4.2.1.2 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญ หานี้ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บได้ แ ก่ ก ารที่
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ดํารงธรรมต้องทําบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณา
สั่ งการ ซึ่ งการจะทํ าบั น ทึ กข้ อ ความเสนอผู้ บังคั บ บั ญ ชาได้ จําเป็ นต้ อ งมี ข้อ เท็ จจริง ข้ อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อเสนอเพื่อประกอบให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาซึ่งต้องมีข้อมูลเพียงพอที่ผู้บังคับบัญชาจะ
สามารถพิจารณาได้
“การที่ผู้บริหารจะสามารถสั่งการให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ ผู้บริหารจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ ต้องทราบและเข้าใจ
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ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งอย่ างละเอียด การเสนอความเห็ นประกอบการพิ จารณาก็ต้องยึ ดระเบี ยบ
กฎหมายเป็นหลัก ผู้บริหารจึงจะสามารถพิจารณาสั่งการได้” (พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
ดั งนั้ น เจ้ าหน้ า ที่ ป ระจํ าศู น ย์ ดํ ารงธรรมฯจึ งต้ อ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เบื้องต้นก่อน ซึ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นมีปัญหาอุปสรรคหลายประการกล่าวคือ เรื่อง
ร้อ งเรี ย นในแต่ ล ะเรื่อ งมี ค วามยาก ง่ าย ซั บซ้ อ น หรือ มี จํ านวนผู้ เกี่ ย วข้ อ งแตกต่ างกั น และมี เรื่อ ง
ร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมาก ซึ่งคําร้องเรียนบางเรื่องอาจระบุข้อมูลยังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ประจํา
ศู นย์ดํ ารงธรรมฯจึงจํ าเป็ นต้ อ งแสวงหาข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จจริงเพิ่ มเติ ม โดยอาจพิ จารณาเชิ ญ ผู้ ที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องทั้งผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อน ในบางกรณีจําเป็นต้องลง
พื้น ที่เพื่อ ตรวจสอบเบื้อ งต้น ว่าเรื่อ งร้อ งเรีย นนั้น มีมูล ความจริง หรือ ไม่เพื่อ ป้อ งกัน การร้อ งเรีย น
กลั่นแกล้งกันซึ่งต้องอาศัยเวลาในการดําเนินการ ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การดําเนินการแก้ไขปัญหามันจะยากตรงที่เรื่องร้องเรียนมีจํานวนมากและ
ต้ อ งตรวจสอบข้ อ เท็ จจริงเบื้ อ งต้ น ก่ อ นเสนอนายครับ ว่าเรื่ อ งร้อ งเรี ยนมี มู ล ความจริงหรือ ไม่ ค รั บ
ไม่อย่างนั้นจะเอาศูนย์ดํารงธรรมฯไปเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกัน มีนะครับเยอะด้วย เช่นที่ผมเคยเจอก็
คือ ส่งหนังสือร้องเรียนมาทางจดหมาย ร้องเรียนร้านคาราโอเกะแถว ม.อุบลฯ ว่าส่งเสียงดังชาวบ้าน
เดือดร้อนรําคาญ ลงชื่อเป็นนายกสภานักศึกษาสถาบันการแถวนั้นล่ะแต่พอเชิญมาให้ข้อมูลกลับแจ้ง
เราเขาไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนแต่มีคนแอบอ้างใช้ชื่อกับตําแหน่งของเขาและปลอมลายมือชื่อเขา ผมก็เลย
ลงพื้นที่ไปซุ่มดูกับทีมงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพราะเขามีเครื่องตรวจวัดเสียง ขอเข้าไปใช้
สถานที่ติดร้านคาราโอเกะที่ว่านี้เลย แต่พอวัดเสียงกลับวัดได้ไม่ถึง 10 เดซิเบลเอ ซึ่งกฎหมายกําหนด
ระดับเสียงที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญไว้ว่าต้องมากกว่า 10 เดซิเบลเอ สอบถามเพื่อนบ้านที่
กําแพงติดกันบอกว่าไม่ได้เสียงดังถึงขนาดเดือดร้อนรําคาญ แต่ให้ข้อมูลว่าบ้านติดร้านคาราโอเกะอีก
ฝั่งทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถกับเรื่องสุนัขไปถ่ายเรี่ยราดหน้าบ้าน พอไปสอบถามบ้านอีกฝั่งบอกเสียงดัง
มากๆตนเดือดร้อน แต่ตนไม่ได้ร้องเรียนนะ แบบนี้ทํางานยากเลย” เรื่องร้องเรียนบางเรื่องต้องเชิญผู้
ร้องมาสอบเพิ่มเติมเพราะระบุข้อมูลในคําร้องไม่เพียงพอที่จะดําเนินการได้ บางเคสต้องเชิญพยาน
เชิญคู่กรณีหรือผู้ถูกร้องเรียนมาให้ข้อมูลด้วย ไม่งั้นนายจะไม่พิจารณาสั่งการ หรือเสนอเรื่องไปแต่นาย
ตีเรื่องกลับให้ไปหาข้อมูลมาเพิ่ม (เทอดไทย จันทวงศ์, 2560: สัมภาษณ์)
4.2.1.3 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดําเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนขั้นตอนการดําเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนั้น ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอน
นี้เกิดจากความยากหรือความซับซ้อนของเรื่องรองเรียนในแต่ละเรื่องซึ่งผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรม
จําเป็นต้องเข้าใจเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องรวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือส่วนราชการใดบ้างจึงจะสามารถเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาได้ว่า
ต้องส่ งเรื่องให้ส่ วนราชการหรือหน่วยงานใดดําเนิ นการ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ ประจําศูนย์ ดํารงธรรมฯ
ไม่เข้าใจเรื่องราวร้องเรียนที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้หรือไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรือ
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ส่วนราชการที่จะดําเนินการต่อก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนนี้อย่างมาก ดังคําสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
จากส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
“ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดบางท่านยังไม่มีความเข้าใจถึงขอบเขต
และอํานาจหน้าที่ของอําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญ หาเรื่องร้องเรียน เช่น
บางเรื่องไม่ใช่เรื่องของอําเภอ ซึ่งอําเภอไม่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ก็ส่งมาให้อําเภอดําเนินการ”
(ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
4.2.1.4 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการติดตามผล
การติดตามผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีจะติดตามการดําเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ฯได้ส่งเรื่องให้
ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการติดตามผลเกิดจากการที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานบางหน่วยงานไม่รายงานผลการดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบ บางหน่วยงานไม่
ดําเนินการแก้ไขปัญ หาหรือดําเนินการแต่ไม่มีความคืบหน้า ประกอบกับเรื่องร้องเรียนบางเรื่องมี
ขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อนต่างกันไป บางเรื่องมีความจําเป็นหรือมีระเบียบกฎหมายกําหนดให้ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือสอบข้ อเท็ จจริง บางเรื่อ งมี ผู้เกี่ยวข้องมากมายจําเป็ นต้องสอบพยาน
จํานวนมาก บางเรื่องต้องรวบรวมพยานหลักฐาน บางเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ
จํานวนมากหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการได้ อีกทั้งมี
เรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมฯรับเรื่องไว้เป็นจํานวนมากจนผู้ปฏิบัติไม่สามารถติดตามเรื่องร้องเรียน
ได้ตรงเวลา ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษาข้อมูลจากสถิติเรื่องร้องเรียนและ
เอกสารข้ อ มู ล เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ป ระกอบกั บ การสั ม ภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
“เรื่องร้องเรียนในศูนย์ดํารงธรรมฯมีเยอะมากครับ ในส่วนผมคนเดียวตั้งแต่มา
ทํางานที่ศูนย์ฯก็รับทํามาน่าจะประมาณแปดร้อยเรื่องแล้ว การติดตามบางที ก็ล่าช้าเพราะต้องทํ า
หนังสือติดตามจํานวนมาก บางเรื่องต้องทวงหลายหน่วยงานมากเพราะเกี่ยวข้องทั้งหมด บางเรื่องเรา
ติดตามแต่ส่วนราชการไม่รายงานหรือไม่ดําเนินการก็มี มันซับซ้อนครับ ยกตัวอย่างการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นบางแห่ง ถ้าเป็นเรื่องที่กระทบฐานเสียงทางการเมืองเรื่องมัน
จะไม่ขยับเลย หรือถ้าไปกระทบกับผลประโยชน์ของนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติเรื่องก็มักจะ
ไม่ไปไหนมาไหนเหมือนกัน บางกรณีนายทุนที่ถูกร้องเรียนกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนเดียวกันก็มี แบบ
นี้จะแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างไร ” (ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
“เรื่อ งร้อ งเรีย นมั น มี ค วามซั บ ซ้ อ น ยากง่ายต่ างกั น นะครั บ จะใช้ เกณฑ์ ก าร
ติดตามเรื่องเหมือนกันทั้งหมดอย่างที่ทําอยู่มันก็น่าเห็นใจส่วนราชการ ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องร้องเรียน
ที ่เ กี ่ย วกับ ที ่ด ิน สาธารณประโยชน์นี ่ บางทีห น่ว ยงานต้อ งสอบข้อ มูล คนเกือ บทั ้ง หมู ่บ ้า นก็มี
50-60 คน ก็เคยมี เพื่อยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ส่วนใหญ่เรื่องของที่ดิน
ต้องอาศัยเวลา บางเรื่องต้องมีการประกาศระยะเวลาเพื่อรอการคัดค้าน ระเบียบของสํานักงานที่ดิน
เขากําหนดอยู่ หรือของตํารวจเขามีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่ใช่จะเสร็จใน 15 วัน บางเรื่องเป็น
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การขอความร่วมมือเพราะไม่มีอํานาจสั่งการเขา เช่นส่วนราชการระดับเขตหรือระดับภาค” (ทวีศักดิ์
บุตรรัตน์, 2559: สัมภาษณ์)
4.2.1.5 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียน
ในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผู้วิจัยค้นพบว่ามีมีปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นหลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนที่
ต้องอาศัยการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอํานาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อํานวยการศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ซึ่งการ
พิ จารณาจ่ายค่าชดเชยให้ ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้อ งอาศัยการพิจารณาจากส่วนกลาง ซึ่งเจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ข้อมูลที่สําคัญดังนี้
“เรื่องร้องเรียนบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาจากระดับนโยบายครับ
เช่น ปั ญ หาเรื่อ งค่ าชดเชยผู้ได้ รับผลกระทบจากเขื่ อนปากมู ล ที่ อํ าเภอโขงเจีย ม อั นนี้ จังหวัด ก็ ได้
ดําเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกับจังหวัด และส่งเรื่อ งให้ ส่วนกลางแล้ว แต่ อํานาจการพิ จารณาจ่าย
ค่าชดเชยเป็นของส่วนกลาง” (ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีก
ปัญหาอุปสรรคหนึ่งในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก
ส่ วนใหญ่ ศูน ย์ ดํารงธรรมจังหวัด อุ บลราชธานี จะส่ งเรื่อ งให้ ห น่ วยงานหรือ ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้อ ง
ดํ าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาตามอํ านาจหน้ าที่ ซึ่ งส่ วนราชการบางหน่ ว ยงานก็ มีภ าระงานจํ านวนมาก
บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีจํานวนน้อยหรือมีทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา
เรื่อ งร้องเรียนไม่เพี ยงพอ ซึ่งเจ้าหน้ าที่ในส่วนราชการที่ เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ข้อมูลที่สําคัญไว้ดังนี้
“ศู น ย์ ดํ า รงธรรมอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ ไม่ มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละจํ า นวนบุ ค ลากรที่
เหมาะสม บางครั้งวัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ต้องจัดซื้อเอง และอําเภอไม่มีตําแหน่งนิติกร หรือ
ผู้จบการศึกษาด้านกฎหมาย แต่ต้องมารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มาให้คําปรึกษาด้านกฎหมายกับ
ประชาชนซึ่งเป็ นเรื่องที่ ยาก และบางเรื่อ ง (ส่วนใหญ่ ) เป็นเรื่องที่ ต้องใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญ หา
ซึ่ งบางอํ าเภอไม่ มีบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ด้ านกฎหมาย ทํ าให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาให้ สํ าเร็จ เป็ น ไปได้ ยาก
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองอุบลราชธานีมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
การให้ บริก ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรียนร้อ งทุ ก ข์ ในพื้ นที่ อําเภอเมื อ งซึ่ งเป็ นเมื อ งใหญ่ มีประชากรเป็ น
จํานวนมากกว่าสองแสนคน ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเป็นจํานวนมากทําให้การบริการล่าช้า อีกทั้งปลัดอําเภอ
ผู้รับผิดชอบศูนย์ดํารงธรรมอําเภอก็มีภารกิจอื่น ๆ จํานวนมาก ไม่ใช่เฉพาะงานร้องเรียนร้องทุกข์
เท่ านั้ น แต่ ต้ องรับงานทั้ ง 19 กระทรวงและงานนโยบายอื่ น ๆ ของรัฐบาลซึ่ งเป็ นภารกิจที่ หนั ก ”
(ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
ความสามารถหรื อ ความเชี่ ย วชาญในการแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเองก็เป็นปัญหาอุปสรรคเช่นกัน ซึ่ง
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ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมีการปรับโครงสร้างใหม่ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 96/2557
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เป็นผลให้มีการปรับโครงสร้างศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดในทุก
ด้ าน รวมถึ งด้ านบุ คลากรซึ่ งบุ คลากรของศู นย์ ฯบางท่ านเป็ นบุ คลากรใหม่ ที่ ยังต้ องอาศั ยการสะสม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานเมื่อต้องรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อนหรือมี
ความยากที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจึงอาจจะกลายเป็นปัญหา
อุปสรรคในการยุติเรื่อ งได้ อี กทั้ งความเข้มงวดทางระเบียบกฎหมายและระเบี ยบงานสารบั ญ ของ
หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาก็สามารถที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดในทุกขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนการยุติเรื่องด้วย เนื่องจากเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
มีจํานวนมาก ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานแข่งกับเวลาจึงอาจเกิดความผิดพลาดทางระเบียบกฎหมาย
หรือระเบียบงานสารบัญซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องจึงทําให้เกิดความล่าช้าขึ้นในทุกขั้นตอน
รวมถึงขั้นตอนการยุติเรื่องด้วย ซึ่งข้อค้นพบข้างต้นอาศัยประสบการณ์ของผู้วิจัยเองที่เคยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ
เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่กํากับดูแลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนยุติเรื่องร้องเรียนที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ลักษณะอุปนิสัยและความเข้าใจของผู้ร้องเรียนเอง ซึ่งเรื่องร้องเรียนบางกรณีศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดได้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยุติเรื่องพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ
หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม หรือศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้ว แต่ผู้ร้องยังไม่พอใจ
และยังไม่ยินยอมยุติเรื่องจึงมาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดซ้ําอีกในประเด็นเดิมทําให้การยุติเรื่อง
ทํ าได้ ยากเนื่องจากผู้ร้องยังไม่ยินยอมที่จะยุติเรื่อง ดังข้อมู ลจากเอกสารที่ ผู้ วิจัยได้ นําเสนอไว้แล้ว
ในหัวข้อตัวอย่างเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน และจากการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้
“ผมเคยทําเรื่องร้องเรียนของคุณ ตาคนหนึ่ง แกเป็นคนอําเภอพิบูลมังสาหาร
มาร้องเรียนว่าน้องสาวยึดเอาเอาที่ดินที่พ่อแม่ยกให้แกมาเป็นของตนเอง พอเรารับเรื่องและดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าแกหายได้จากบ้านเป็นเวลามากกว่าสามสิบปีโดยทางบ้านไม่สามารถ
ติดต่อแกได้เลย ญาติจึงร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตจึงยกที่ดินให้น้องสาว
เนื่องจากน้องสาวเป็นผู้ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอด จนวันหนึ่งแกกลับมาบอกว่าที่หายไปเพราะไปทํ า
ประมงกับเรือหาปลาอยู่จังหวัดทางภาคใต้ พ่อแม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ให้แกแล้วแต่แกหาไม่พบ ซึ่งกรณีนี้
จําเป็นต้องดําเนินการตามกระบวนการทางศาลซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดได้แนะนําและอํานวยความ
สะดวกให้แล้วแต่แกไม่ไปดําเนินการใด ๆ เลย กลับมาร้องเรียนในประเด็นเดิมซ้ําที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
หลายครั้ง และต้องการให้สํานักงานที่ดินดําเนินการให้เลย” (ภัทรพล มงคลนํา, 2559: สัมภาษณ์)
4.2.2 ปัจจัย ที่ทําให้เกิดปัญ หาและอุป สรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้อ งเรียนของศูน ย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นแล้วตามข้อ 4.2.1 แต่เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนฯ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
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เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีข้อค้นพบดังต่อไปนี้
4.2.2.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง/สังคม/วัฒนธรรม
ผลการวิจัยค้นพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคมและวัฒ นธรรมส่งผล
ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลกล่าวไป
ถึงปัญหาด้านสังคมมากที่สุด เพราะด้วยเหตุที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดหนึ่ง
มีประชากรจํานวนมาก จึงมีเรื่องร้องเรียนมาก มีปัญหาอาชญากรรมมาก มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
เกิดความขัดแย้งได้ง่ายแบ่งกันเป็นฝ่ายหรือกลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม หรือแม้กระทั่งมีระบบอุปถัมภ์
ที่คอยช่วยเหลือพรรคพวกของตนเองซึ่งเป็นวัฒ นธรรมบางอย่างในสังคม ทําให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร
ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กํากับดูแล
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม
จะทําให้การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลฯ มีบทบาทมากยิ่งขึ้น จะเป็นผลงานสําคัญ
ในการช่วยเหลือประเทศ” (พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
นางปวริศา พิ ทยาพล ตําแหน่ ง ปลัดอําเภอเมืองอุบลราชธานี (เจ้าพนักงาน
ปกครองชํานาญการ) ให้ข้อมูลว่า “เป็นปัญหามากเนื่องจากอําเภอเมืองเป็นสังคมขนาดใหญ่มีคนทุก
ประเภท ทุกกลุ่ม จึงมีความขัดแย้งกันตามมาและหลากหลาย ทุกปัญหา ทุกประเภทและทุกคนจะเอา
แต่ใจ เอาแต่ความพอใจของตนเป็นใหญ่ ไม่สนใจกฎหมาย ไม่สนใจใครถูกใครผิด ไม่ยอมรับความจริง
หากว่าตนเป็นฝ่ายผิด ส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่า ความยุติธรรมคือ ต้องถูกใจตนเพียงฝ่ายเดียว”
(ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
นางสาวอรชร เดียงกุล ตําแหน่ง ปลัดอําเภอสว่างวีระวงศ์ (เจ้าพนักงานปกครอง
ชํานาญการ) ให้ข้อมูลว่า “สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน คนไทยยังมีระบบ
อุป ถัม ภ์ การพึ่ง พาคนอื่น ทําให้ถูก เอารัด เอาเปรีย บจากผู้มีอิท ธิพ ลหรือ นายทุน ด้า นเศรษฐกิจ
มีปัญหาต่อการทํางาน ชาวบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทําให้เกิดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ
นําไปสู่ปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อไป ด้านการเมือง มีปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน การไกล่เกลี่ยเจรจาในด้านต่าง ๆ อาจจะไม่เกิดผล” (อรชร เดียงกุล, 2560: สัมภาษณ์)
ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล ดวงโสภา ตําแหน่ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จว.อบ.
ช่วยราชการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า“บางเรื่องเราติดตามแต่ส่วนราชการ
ไม่รายงานหรือไม่ดําเนินการก็มี มันซับซ้อนครับ ยกตัวอย่างการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นบางแห่ง ถ้าเป็นเรื่องที่กระทบฐานเสียงทางการเมืองเรื่องมันจะไม่ขยับเลย หรือถ้าไป
กระทบกั บ ผลประโยชน์ ข องนั ก การเมื อ งทั้ งท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ เรื่ อ งก็ มั ก จะไม่ ไปไหนมาไหน
เหมือนกัน บางกรณีนายทุนที่ถูกร้องเรียนกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคนเดียวกันก็มี แบบนี้จะแก้ปัญหา
เรื่องร้องเรียนอย่างไร” (ภัทรพล ดวงโสภา, 2559: สัมภาษณ์)
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4.2.2.2 ปัจจัยด้านนโยบาย / ระเบียบ / ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยค้นพบว่า ปัจจัยในด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีลักษณะสําคัญ คือ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557 จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขึ้นโดยให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามบทบาท
หน้าที่ที่ประกาศฉบับดังกล่าวถือเป็นโครงสร้างและกระบวนการที่มีความชัดเจนครอบคลุมในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการการให้คําปรึกษา และการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับงานในระดับจังหวัดแต่ในระดับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานข้อมูล
การร้องเรียนยังไม่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัดยังมีสภาพการแบ่งแยกส่วนปฏิบัติและการรายงานตามสาย
บังคับบัญชาซ้ําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมิใช่สายการบังคับบัญชาของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่สําคัญดังต่อไปนี้
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังวัดอุบลราชธานี กํากับ
ดูแลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “นโยบาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะ
เป็นส่วนของการสนับสนุนและเป็นกลไกสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ” (พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
นายไพฑูรย์ พรหมสร ผอ. กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ข้อมูล
ว่า “ควรออกกฎหมายรองรับสถานะการปฏิบัติงานของศูนย์ดํารงธรรมในทุกระดับให้มีความเชื่อมโยง
เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับของพื้นที่ และการกําหนดบทบาทของศูนย์ดํารงธรรมให้
ชัดเจนว่าเป็นผู้แก้ไขปัญหาหรือผู้ประสานการแก้ไขหรือเป็นทั้งผู้ประสานการแก้ไขและผู้แก้ไขปัญหา
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย” (ไพฑูรย์ พรหมสร, 2561: สัมภาษณ์)
นางสาวอรชร เดียงกุล ตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
ที่ ทํ าการปกครองอําเภอสว่างวีระวงศ์ ให้ ข้อมูล ว่า “นโยบายที่ ไม่ สอดคล้ องกั บบริบทของชุมชนมี
ปัญหาในการทํางานรวมถึงระเบียบกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนในการบังคับใช้มีความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติ ทําให้ยากในการดําเนินงานและเป็นปัญหาอุปสรรค” (อรชร เดียงกุล, 2560: สัมภาษณ์)
นางสาวหทัยนุช บุตรสิงห์ ตําแหน่ งปลัดอําเภอหั วหน้าฝ่ายอํานวยความเป็น
ธรรม ที่ทําการปกครองอําเภอสว่างวีระวงศ์ ให้ข้อมูลว่า “ระเบียบข้อกฎหมายยังไม่เหมาะสมเพราะ
ศูนย์ดํารงธรรมขึ้นอยู่กับสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในทางปฏิบัติมาใช้บุคลากรของกรมการ
ปกครองคือ ปลัดอําเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่อําเภอให้จึงเกิดปัญหา เพราะปลัดอําเภอต้องควบ
งานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอําเภอในส่วนของงานกรมการปกครองซึ่งมีภารกิจมาก
อยู่แล้วและผลงานในเรื่องนี้ปลัดอําเภอซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ควรมีการจัดสรรบรรจุอัตรากําลังเพิ่มเพื่อรองรับงานนี้ในส่วนของปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่และให้
ความก้าวหน้าในตําแหน่งที่สูงขึ้นด้วย เช่น ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มอํานวยความเป็นธรรม” (หทัยนุช
บุตรสิงห์, 2559: สัมภาษณ์)
นางปวริศา พิทยาพล ตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
ที่ว่าการอําเภอเมืองอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “ปัญ หาทางด้านนโยบายที่มากเกินไปโยนงานมาให้
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อําเภอทํามากเกินไปทั้งทั้งที่ไม่มีบุคลากรไม่มีงบประมาณอีกทั้งมาเร่งรัดเรื่องเวลาบีบคั้นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้วตรวจสอบทุจริตภายหลังทําให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญกําลังใจไม่อยากปฏิบัติงานซึ่งขณะนี้
มีงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาบีบคั้นเจ้าหน้าที่มากมายภายใต้ข้อจํากัดอย่างมากทําให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ๆ ปฏิบัติงานลําบากมากแล้วในอนาคตยังมีการเลือกตั้งรอให้ดําเนินงานอยู่อีก
แทบไม่ได้อยู่สํานักงานในอําเภอเพื่อให้บริการประชาชนเลย” (ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
อีกทั้งจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดํารงธรรมใน
ระดั บ จั งหวัด พบว่าศู นย์ ดํ ารงธรรมในระดั บจั งหวัด ยั งไม่ มีร ะเบี ย บกฎหมายรองรับ และให้ อํ านาจ
ดําเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้เองในเรื่องที่สําคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัด (ที่ ไม่ ใช่ ฝ่ ายปกครองหรื อ ตํ ารวจซึ่ งมาช่ วยราชการ) ไม่ ใช่ เจ้ าพนั ก งานตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระทําผิดกฎหมายอาญาได้เอง หรือไม่
มีกฎหมายรับรองเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญาได้เหมือนที่ศูนย์ดํารงธรรมใน
ระดับอําเภอหรือในชั้นอัยการหรือชั้นศาลทําได้ ทั้งที่เรื่องร้องเรียนที่สามารถยุติได้โดยการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทมีเข้ามาที่ศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดจํานวนมาก
4.2.2.3 ปัจจัยด้านโครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรม
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้าง มีลักษณะปัญหาที่สําคัญ คือ นโยบาย
รัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม มีการออกแบบให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่โครงสร้างของศูนย์ฯยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ขาด
การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน
ยังไม่สามารถดําเนินการได้ดีเท่าที่ควร ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่สําคัญต่อไปนี้
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังวัดอุบลราชธานี กํากับ
ดูแลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “ปัจจุบันโครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรมอยู่ในสังกัด
สํานักงานจังหวัด ที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องดําเนินการรับผิดชอบโดยตรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอํานาจ
หน้าที่บางส่วนภารกิจที่ เกินขอบเขตที่ จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (พิ สุทธิ์ บุ ษยพรรณพงศ์,
2559: สัมภาษณ์)
นางสาวอรชร เดียงกุล ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ) ที่ทําการ
ปกครองอําเภอสว่าง- วีระวงศ์ ให้ข้อมูลว่า “โครงสร้างของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเมื่อมีเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์จะส่งเรื่องมาให้ทางศูนย์ดํารงธรรมอําเภอดําเนินการบางครั้งคู่กรณีอาจจะอยู่คนละพื้นที่ทําให้
มีอุปสรรคในการดําเนินงานติดต่อประสานงานไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัด
ไกล่เกลี่ย” (อรชร เดียงกุล, 2560: สัมภาษณ์)
นางปวริศา พิทยาพล ตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ)
ที่ว่าการอําเภอเมืองอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “ด้านโครงสร้างมีการกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจน
เพียงพอ แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงคือรัฐบาลมีการกําหนดโครงสร้างสวยหรู มีหลายฝ่าย
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบงานและหน้าที่ของตนเองแตกต่างกันไป ซึ่งหากสภาพความเป็นจริงแล้วสามารถ
ทําได้ตามโครงสร้างก็จะดีมาก งานจะไหลลื่น (คือต้องมีบุคลากรครบทุกฝ่าย) แต่ในความเป็นจริงแล้ว
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ไม่สามารถดําเนินการได้เช่นนั้น เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร ถึงแม้ตามโครงสร้างจะมีหลายฝ่ายแต่
ความเป็นจริงมีบุคลากรมี เพียง 1-2 คน ทําให้ต้องทํางานควบทุกฝ่ายทุกหน้าที่และงานมีมีปริมาณมาก
ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้า และความผิดพลาดขึ้นโดยเฉพาะขณะนี้มีงานนโยบายเร่งด่วนทําให้ไม่มี
เจ้าหน้าที่อยู่อําเภอคอยให้คําปรึกษาแก่ประชาชน” (ปวริศา พิทยาพล, 2559: สัมภาษณ์)
นายไพฑูรย์ พรหมสอน ตําแหน่ง ผอ.กอ.ศรธ.จว.อบ. ให้ข้อมูลว่า “ตามประกาศ
ศสช. ฉบั บ ที่ 96/2557 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด ขึ้ น โดยให้ มี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ดู แ ลกํ า กั บ
ทรัพยากรในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดตามบทบาทหน้าที่ที่ประกาศฉบับ
ดังกล่าวกําหนด ถือเป็นโครงสร้างและกระบวนการที่มีความชัดเจน คลอบคลุมในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อน การให้บริการ การให้คําปรึกษา การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในระดับจังหวัด แต่ในระดับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานข้อมูลการ
ร้องเรียนยังไม่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัด ยังมีสภาพการแยกส่วนปฏิบัติและการรายงานตามสายบังคับ
บัญชา ซ้ําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด.มิใช่สายบังคับบัญชาของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” (ไพฑูรย์ พรหมสอน, 2561: สัมภาษณ์)
4.2.2.4 ปั จ จั ย ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ / บุ ค ลากร/ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรและ
งบประมาณผลการวิจัยในส่วนของบุคลากรพบประเด็นปัญหาที่สําคัญบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่
พึ่งบรรจุรับราชการเนื่องจากพึ่งมีการเพิ่มตําแหน่งและอัตรากําลังให้ศูนย์ดํารงธรรมตามนโยบายของ
คสช. (เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งในสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี)
ดังนั้นจึงยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังต้องช่วยสนับสนุน
ภารกิจงานอื่นของสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วน
ราชการอื่นก็ก็มีประสบการณ์ในงานด้านอื่นแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มาก่ อ น อี ก ทั้ งประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี มี จํา นวนมากทํ าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานจํานวนมากจนบางครั้งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน
ในส่วนของงบประมาณนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการและ
วัน หยุด ราชการ ค่า ตอบแทนแก่ผู้เ ข้า ประชุม ไกล่เ กลี่ย และประนอมข้อ พิพ าท ค่า น้ํ า เชื้อ เพลิง
ยานพาหนะเช่นส่วนราชการอื่น ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่สําคัญดังต่อไปนี้
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังวัดอุบลราชธานี กํากับ
ดูแลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมีการ
ขอตัวบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงาน ในบางครั้งความรู้ประสบการณ์ยังไม่ดีพอและเมื่อมีการบรรจุบุคลากร
เข้าใหม่ ไม่มีประสบการณ์ จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ศูนย์
ดํารงธรรมในลักษณะประชุมสัมมนาทางวิชาการและฝึกปฏิบัติให้กําหนด case และแก้ไข case ให้ได้
และต้องได้รับการอบรมให้มีจิตอาสาและเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นการเฉพาะ รวมไปถึง
ควรจะจัดสรรค่าตอบแทนให้เป็นการเฉพาะเรื่อง เช่น ประชุมไกล่เกลี่ยก็ควรมีค่าตอบแทนให้ ทั้งควร
ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านยานพาหนะเพื่อใช้ในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การม
ทํางานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดจะต้องทํางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับหน่วยงานความมั่นคง
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ต่าง ๆ บุคลากรจะต้องมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากความพอใจของประชาชนด้วย” (พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
นายไพฑูรย์ พรหมสอน ตําแหน่ง ผอ.กอ.ศรธ.จว.อบ. ให้ข้อมูลว่า “ระเบียบ
กฎหมายตามประกาศ คสช.ฉบับ 96/2557 ออกรองรับการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด แต่ยังไม่ครอบคลุม
ในระดับอําเภอและท้องถิ่น/วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จํากัด/จํานวนบุคลากรควรเพิ่มตําแหน่ง พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี และมีการ
อบรมพัฒนาทัศนคติ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ
จังหวัดขนาดใหญ่ ที่มีจํานวนปัญหาและความซับซ้อนของปัญหา แต่โดยรวมถือว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้อ งกับ ภารกิ จระดับ หนึ่ ง ยั งต้อ งพั ฒ นาให้ เกิด ประสิท ธิภาพและความพร้อมของปั จจัยการ
ทํางานให้มากขึ้น บุคลากรก็ยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะการปฏิบัติหน้าที่
ควรเชิญบุคลากรที่เข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือผู้เป็นข้าราชการเพียง 1-2 ปี จากหน่วยงานอื่นที่ไม่เคย
รับงานร้องเรียนร้อ งทุกข์หรือเป็นลูกจ้างที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือเป็นประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
ควรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจความรู้ เข้าใจหน้าที่ที่ตนเองต้องปฏิบัติมากขึ้น ส่วนงบประมาณ
ที่ใช้ดําเนินงานนั้นยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานควรกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนในการออกพื้นที่
การประชุมไกล่เกลี่ย การปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง การซ่อมบํารุง
ยานพาหนะ และควรมียานพาหนะของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการเฉพาะเพื่อรองรับ
การลงพื้นที่ของศูนย์ดํารงธรรมด้วย” (ไพฑูรย์ พรหมสอน, 2561: สัมภาษณ์)
นางปวริศา พิ ทยาพล ตําแหน่ ง ปลัดอําเภอเมืองอุบลราชธานี (เจ้าพนักงาน
ปกครองชํานาญการ) ให้ข้อมูลว่า “ไม่เหมาะสม ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอทุกอําเภอ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์และ
จํานวนบุคลากรที่เหมาะสม บางครั้งวัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ต้องจัดซื้อเอง และอําเภอไม่มี
ตําแหน่งนิติกร หรือผู้จบการศึกษาด้านกฎหมาย แต่ต้องมารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มาให้คําปรึกษา
ด้านกฎหมายกับประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก และบางเรื่อง (ส่วนใหญ่) เป็นเรื่องที่ต้องใช้กฎหมายเข้า
มาแก้ปัญหา ซึ่งบางอําเภอไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ทําให้การแก้ไขปัญหาให้สําเร็จเป็นไป
ได้ยาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองอุบลราชธานีมีจํานวนน้อยไม่
เพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งซึ่ ง เป็ น เมื อ งใหญ่ มี
ประชากรเป็นจํานวนมากกว่าสองแสนคน ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเป็นจํานวนมากทําให้การบริการล่าช้า อีก
ทั้งปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดํารงธรรมอําเภอก็มีภารกิจอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะงานร้องเรียน
ร้องทุกข์เท่านั้น แต่ต้องรับงานทั้ง 19 กระทรวงและงานนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลซึ่งเป็นภารกิจที่หนัก
อีกทั้งต้องเป็นปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบลอีกด้วย และในส่วนงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานนั้น
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมือ ง และอําเภออื่น ๆ อยู่ในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แต่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยโดยตรง เวลามีงบประมาณจากกระทรวงจะส่ง
มาให้ที่เฉพาะศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเท่านั้น ส่วนศูนย์ดํารงธรรมอําเภอเมืองและอําเภออื่น ๆ ไม่มี
งบประมาณในส่วนนี้ลงมาถึงเลย ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จึงขาดแคลนทั้งด้านบุคลากร
และงบประมาณทําให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน” (ปวริศา พิทยาพล, 2559:
สัมภาษณ์)
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นางสาวศศิพัฒน์ ซื่อสัตย์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า“งบประมาณของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีในการบริหาร
จัดการยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินการการแก้ไขปัญหายังขาดในส่วนของงบประมาณ
ส่วนน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุอยู่เพราะศูนย์ดํารงธรรมปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไม่สามารถนํา
กระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ําได้จึงเป็นการสิ้นเปลืองวัสดุ” (ศศิพัฒน์ ซื่อสัตย์, 2559: สัมภาษณ์)
ส.อ.ทวีศักดิ์ บุ ตรรัตน์ ตําแหน่ งเจ้าหน้าที่ จุดศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชน
มทบ. 22 ประจําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ข้อมูลว่า“ในส่วนของด้านวัสดุอุปกรณ์จํานวน
บุค ลากรความรู้ค วามสามารถของบุ คลากรและงบประมาณในการดําเนินงานนั้ นค่ อนข้างมี ความ
เหมาะสมแต่มีปัญหาบางอย่างที่ต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน คือเรื่องรถซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็น
อย่างมากในการใช้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน” (ทวีศักดิ์ บุตรรัตน์, 2559: สัมภาษณ์)
ด.ต. เทิดไท จันทวงศ์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีให้ ข้อมูลว่า“ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งไม่เพี ยงพอต่อการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้ าที่
ภายในศูน ย์ดํารงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานี เช่น ยานพาหนะในการสนับ สนุน ภารกิจ ด้านต่าง ๆ
ขาดกฎหมายในการรองรับการปฏิบัติงานซึ่งไม่ชัดเจนจํานวนกรมีความรู้ความสามารถและจํานวน
เพียงพอ” (เทิดไท จันทวงศ์, 2559: สัมภาษณ์)
นางสาวปนัดดา มานะรี ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีให้ข้อมูลว่า“วัสดุอุปกรณ์ในการทํางานยังไม่มีความพอเพียงเท่าที่ควร ขาดอุปกรณ์
ในการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เช่น รถยนต์ที่ใช้
ออกเคลื่อนที่เร็วต้องรอขออนุมัติและเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี” (ปนัดดา มานะรี, 2559: สัมภาษณ์)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่อ ง การบริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรีย นของศูน ย์ดํา รงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานี
มีว ัต ถุป ระสงค์เพื ่อ ศึก ษาแนวทางการบริห ารจัด การเรื ่อ งร้อ งเรีย นของศูน ย์ดํ า รงธรรมจัง หวัด
อุบลราชธานี และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลําดับดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั้งจากข้อมูลจากเอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่เคยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ฯ และ
ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ ผู้วิจัยพบว่าจะสามารถแบ่งขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนออกได้เป็น
5 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการส่งเรื่องไปสู่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการติดตามผล และขั้นตอนการ
ยุติเรื่อง แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็น
สภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก อันประกอบไปด้วย นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การตอบสนองของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของเรื่องร้องเรียนรวมถึงลักษณะ
ของผู้ร้องเรียนด้วย และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ดํารงธรรมเอง เช่น ลักษณะของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ โครงสร้างของศูนย์ฯ ความสามารถในการทําหน้าที่ของ
บุคลากรประจําศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเป็นทรัพยากรในการบริหาร
เป็น ต้ น ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้ ล้ วนส่ งผลต่ อการบริห ารจัด การเรื่อ งร้อ งเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจั งหวัด
อุบลราชธานีทั้งสิ้น การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดจะอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอยู่แล้วแต่เดิมก่อนที่จะมี
นโยบายการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมของรัฐบาล นโยบายการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมของรัฐบาลจึงเป็นเพียง
การหยิบของเดิมมาปัดฝุ่นเท่านั้น ดังนั้นการจะเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดํารงธรรมให้กับประชาชนจึงต้องมีระเบียบกฎหมายที่รองรับการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรม
ประกอบกับต้องเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียนนั้นด้วย ศูนย์ดํารงธรรมจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างดี
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ เรื่องร้อ งเรียนกรณี ตัวอย่างเพื่ อให้ สามารถอธิบาย
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ฯได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า สมรรถนะ
ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้ อํานวยการศู นย์ดํ ารงธรรมจึงต้อ งมีก ารใช้อํ านาจในทางบริหารราชการให้ เข้มงวดตรงไปตรงมา
รวมถึงต้องมีเครื่องมือในการลงโทษแก่หน่วยงานที่ไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
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ประชาชนด้วย อาทิ กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งไม่ประสงค์จะ
ออกนาม ได้ยื่น หนัง สือ ต่อ ศูน ย์ดํารงธรรมจัง หวัด อุบ ลราชธานีซึ่ง มีร ายละเอีย ดโดยสัง เขป ดัง นี้
บ้านโนนแดง ตําบลบ้านตูม อําเภอนาจะหลวย หมู่ที่ 2, 8, 12, 13, 17 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเก็บส่วยรายเดือน
จากเอเย่นต์ ส่งยาบ้ า มี เจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจตรวจปั สสาวะ หากพบสารเสพติ ดจะเรียกรับเงิน 2000 ถึ ง
5,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดี โดยมีนายตํารวจเอ (นามสมมุติ) เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งให้นายอําเภอนาจะหลวยและผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยรายงานผล
การดํ า เนิ น การให้ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ท ราบภายใน 15 วั น อํ าเภอนาจะหลวย ได้ แ จ้ ง ให้ ส ถานี
ตํารวจภูธรนาจะหลวย ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้อําเภอทราบว่า กรณีการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ว่ามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ในพื้นที่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 8, 2, 12, 13 และ 17
ตําบลบ้ านตู ม อํ าเภอนาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี โดยมีผู้ ค้ายาเสพติดในพื้ นที่ ดังกล่าวและมี
เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น ทางสถานีตํารวจภูธรนาจะหลวย ได้จัดชุดสืบสวนเฝ้าติดตาม
พฤติกรรมอยู่เป็นประจําและต่อเนื่อง ยังไม่พบว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใด
ส่วนนายตํารวจเอเป็นตํารวจที่ประจําที่สถานีแห่งอื่น ซึ่งย้ายจากสถานีตํารวจภูธรนาจะหลวย จังหวัด
อุ บลราชธานี ไปหลายปี แล้ ว อํ าเภอนาจะหลวย จึ งรายงานให้ จังหวัด อุ บลราชธานี ท ราบ จังหวัด
อุ บ ลราชธานี โดยรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
อุบลราชธานีลงนามยุติเรื่องเป็นต้น
และอี ก หนึ่ ง กรณี คื อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด กฎหมายซึ่ ง มี
ประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนผ่านระบบจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ www.1111.go.th
ของสํ านั ก นายกรัฐมนตรี แจ้งเบาะแสการลัก ลอบเล่น การพนันบริเวณซอยสหมิต ร (ไม่มี การระบุ
หมู่ บ้ า นตํ า บลและอํ า เภอ) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ผู้ ร้ อ งระบุ ในคํ า ร้ อ งว่ า เบื้ อ งต้ น ได้ แ จ้ งสถานี
ตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีแล้ว ซึ่งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สํานักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเสนอเรื่อง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณา
สั่ งการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี สั่ งการให้ ผู้บั งคั บ การตํ ารวจภู ธรจั งหวัดอุ บลราชธานี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลให้ทราบภายใน
15 วัน ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีรายงานข้อเท็จจริงให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบว่า ได้สั่งการให้
สถานีตํารวจภูธรเมืองอุบลราชธานีทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งสรุปได้ความว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจได้
เข้าไปตรวจสอบที่ บ้านหลังดังกล่าว พบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดมิดชิด ไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ภายในบ้านพักหลังดังกล่าวได้ และจะได้ดําเนินการติดตามดูพฤติการณ์ของบุคคลภายในบ้านพักหลัง
ดังกล่าว หากพบว่ามีการกระทําความผิด จะได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป (จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าได้เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชายุติเรื่องแล้ว แต่ไม่พบเอกสารดังกล่าวแต่
อย่างใด)
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัยพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน กล่าวคือ ในขั้นตอนรับ
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เรื่อ งร้อ งเรียนปั ญ หาอุ ป สรรคจะเกิ ดจากช่ องทางการรับ เรื่อ งที่ ผู้ ร้อ งไม่ ได้ มาร้อ งเรียนด้ วยตนเอง
เนื่อ งจากต้อ งอาศัย เวลาพิสูจ น์ตัว ตนของผู้ร้อ งเพื่อ ป้อ งกัน การใช้ศูน ย์ดํา รงธรรมเป็น เครื่อ งมือ
กลั่น แกล้งกัน อีกทั้งมีประชาชนมาร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็นจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่รับ
เรื่องมีจํานวนน้อยจึงทําให้การรับเรื่องเป็นไปได้ช้า และปัญหาอุปสรรคเรื่องลักษณะของผู้ร้องเรียน
ซึ่งในบางกรณี ศูนย์ ฯได้ยุติเรื่อ งแล้วแต่ผู้ ร้องไม่พ อใจจึงมาร้องเรียนเรื่อ งเดิ มซ้ําอีก ในขั้นตอนการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหามีปัญหาอุปสรรคเรื่องข้อมูลที่ได้จากการรับเรื่องไม่ละเอียดเพียงพอจึงต้องลง
พื้นที่เพื่อแสวงหาข้อมูลเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้ซึ่งต้อง
อาศั ย เวลา ในขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การส่ งเรื่ อ งไปสู่ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งมี ปั ญ หา
อุปสรรคคือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯบางท่านยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ใหม่
ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการติดตามผลคือการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานบางหน่วยงานไม่รายงาน
ผลการดําเนินการให้ศูนย์ดํารงธรรมทราบ บางหน่วยงานไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือดําเนินการแต่
ไม่มีความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯมีจํานวนน้อยแต่ต้องติดตามเรื่องร้องเรียนจํานวนมากทําให้
การติดตามล่าช้า ความซับซ้อนของเรื่องร้องเรียนบางเรื่องซึ่งต้องมีกระบวนการดําเนินการตามเงื่อน
เวลาและระเบียบกฎหมายที่แตกต่างจากเงื่อนเวลาและระเบียบของศูนย์ดํารงธรรม จํานวนหน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องมีจํานวนมาก เหล่านี้จึงทําให้การติดตามผลทํา
ได้ยาก ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการยุติเรื่องร้องเรียนผู้วิจัยค้นพบว่ามีมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลาย
ประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของเรื่องร้องเรียนเองซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องร้องเรียนที่ต้องอาศัยการ
แก้ปัญหาในระดับนโยบาย ซึ่งเกินอํานาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนราชการที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมีภาระ
งานมากแต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีจํานวนน้อยหรือมีทรัพยากรในการ
แก้ไขปัญ หาเรื่องร้องเรียนไม่เพียงพอ บุคลากรของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเป็ นบุคลากรใหม่ยังต้อง
สะสมความเชี่ยวชาญ ความเข้มงวดทางระเบียบกฎหมายและระเบียบงานสารบัญของหัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชา ลักษณะของผู้ร้องเรียนซึ่งมาร้องเรียนซ้ําในเรื่องที่ศูนย์ดํารงธรรมได้ยุติเรื่องแล้วหรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดไว้แล้วหรืออยู่นอกเหนืออํานาจ
ที่ศูนย์ฯจะดําเนินการได้
ทั้ งนี้ จากผลการศึ ก ษายังทํ าให้ ค้ นพบปั จจั ยที่ ส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยค้นพบว่าสภาพแวดล้อมทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดปัญหา
และอุ ป สรรคในกระบวนการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชน โดยเฉพาะด้ า นสั ง คม
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรจํานวนมาก จึงมีเรื่องร้องเรียนมาก
มีปัญ หาอาชญากรรมมาก มีค วามคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดความขัดแย้งได้ง่าย แบ่งกันเป็นฝ่ายหรือ
กลุ่มผลประโยชน์หลายกลุ่ม หรือแม้ก ระทั่งมีระบบอุปถัมภ์ที่คอยช่วยเหลือพรรคพวกของตนเอง
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมบางอย่างในสังคม ทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร การจัดการเรื่องร้องเรียนจึงเป็นไปด้วยความ
ลําบาก กล่าวคือ บางพื้นที่จะมีระบบอุปถัมภ์ เล่นพวกพ้อง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และบางกรณียังเอา
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ความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง ไม่สนใจกฎหมาย ไม่ยอมรับความจริง จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก
ผลการวิจัยในส่วนนโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่งผลต่อกระบวนการ
บริหารจัดการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวคือ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 96/2557
จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดขึ้นโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน
งานของศูนย์ดํ ารงธรรมจังหวัดนั้ นยั งขาดความเชื่อ มโยงกับระดั บอํ าเภอและองค์ ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น งานข้อมูลการร้องเรียนยังไม่เชื่อมโยงกับระดับจังหวัดยังมีสภาพการแบ่งแยกส่วนปฏิบัติและ
การรายงานตามสายบังคับบัญชาซ้ําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมิใช่สายการบังคับบัญชาของศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดยังไม่มีระเบียบกฎหมาย
รองรับและให้ อํ านาจดําเนิ นการเพื่ อแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้เองในเรื่อ งที่ สํ าคั ญ เช่น
เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด (ที่ ไม่ใช่ฝ่ายปกครองหรือตํ ารวจซึ่งมาช่วยราชการ) ไม่ใช่เจ้า
พนั ก งานตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา จึงไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาการกระทํ าผิ ด
กฎหมายอาญาได้เอง หรือไม่มีกฎหมายรับรองเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญาได้
เหมื อ นที่ ศู น ย์ ดํ ารงธรรมในระดั บ อํ าเภอหรื อ ในชั้ น อั ยการหรื อ ชั้ นศาลทํ าได้ ทั้ งที่ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่
สามารถยุติได้โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเข้ามาที่ศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดจํานวนมาก
ผลการวิจัยในส่ วนปั จจัยด้ านโครงสร้าง พบว่ามีลั กษณะปั ญ หาที่ สําคัญ คื อ นโยบาย
รัฐบาลในการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม มีการออกแบบให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่โครงสร้างของศูนย์ฯยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอตามโครงสร้างที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ให้ จึงเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาข้อร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ยังไม่สามารถดําเนินการได้ดีเท่าที่ควร
ผลการวิจัยในส่วนของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ พบประเด็นปัญ หาที่สําคัญ
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่พึ่งบรรจุรับราชการเนื่องจากพึ่งมีการเพิ่มตําแหน่งและอัตรากําลังให้
ศูนย์ดํารงธรรมตามนโยบายของ คสช. (เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งใน
สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี) ดังนั้นจึงยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งยังต้องช่วยสนับสนุนภารกิจงานอื่นของสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย ในส่วนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นก็ก็มีประสบการณ์ในงานด้านอื่นแต่ไม่เคยมีประสบการณ์
ในการรั บ เรื่อ งร้อ งเรีย นร้อ งทุ ก ข์ ม าก่ อ น อี ก ทั้ งประชาชนที่ ม าใช้ บ ริก ารที่ ศู นย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีมีจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานจํานวนมากจนบางครั้งส่งผลให้เกิด
ความล่ าช้ าในการดํ าเนิ น งาน ในส่ วนของงบประมาณและวั ส ดุ อุ ปกรณ์ นั้ น ยั งไม่ เพี ย งพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ของ
เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนแก่ผู้เข้า
ประชุมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ค่าน้ําเชื้อเพลิง ยานพาหนะ เช่นส่วนราชการอื่น
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลจากการศึ ก ษา เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด
อุบลราชธานีมีประเด็นที่ผู้วิจัยจะนํามาอภิปรายผล คือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประเด็นในเรื่องนโยบาย / ระเบียบ / ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
5.2.1 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทําหน้าที่ในการรับคําปรึกษา
เรื่อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวสาร ให้ คํ าปรึ ก ษา รั บ เรื่อ งปั ญ หาความต้ อ งการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน และทําหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ทุกส่วนราชการสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็น
นโยบายสาธารณะที่สําคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งมีความสอดคล้องกับความหมายที่นักวิชาการ
หลายท่านได้ให้คํานิยามไว้ เช่น James Anderson (1970; อ้างอิงจาก ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2552: 2)
ได้ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการกระทําของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความยากจน การผูกขาดทางอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาราคาสินค้าการเกษตร
(Carl J. Friedrich, 1963: 70) นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอเกี่ยวกับการกระทําของบุคคล
กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคและโอกาส นโยบายจะถูก
นําเสนอเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยมุ่งที่จะกระทําให้บรรลุเป้าหมาย
จุมพล หนิมพานิช (2556: 12) กล่าวว่า หากพิจารณาความหมายของนโยบายสาธารณะในความหมาย
ที่แคบและความหมายที่กว้าง จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เป็น
เรื่องโครงการที่สําคัญ ที่ รัฐบาลจะต้ องจัด ให้มีขึ้น โดยมีการกําหนดวัต ถุประสงค์ เป้ าหมายและวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์
ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนหนึ่งจึงเป็นการศึกษาการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่
ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนให้กับประชาชนโดยแบ่งเป็นกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับเรื่อง ขั้นตอนการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการติดตาม
ผล และขั้นตอนการยุติเรื่อง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่านโยบายของ
ศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดนั้นยังไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแผนงาน รวมถึงขอบเขต
งานที่มีความชัดเจน ซึ่งอาจทําให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
อุบลราชธานีประสบปัญหาเนื่องจากการบริหารจัดการไม่มีทิศทางที่จะดําเนินการไปในอนาคตและเป็น
ปัญหาในการนํานโยบายที่สําคัญของรัฐไปปฏิบัติ ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2548) กล่าวไว้ในตัวแบบที่ยึด
หลักเหตุผล ซึ่งตัวแบบนี้มีแนวคิดว่าการใช้หลักด้านเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชี้วัดความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการ องค์กรหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะต้องมี
ค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลัก
มีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่จะ
ประสบความสําเร็จ จะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน มีการมอบหมายงาน
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มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผลชัดเจน ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหา
เรื่องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 5 ขั้นตอน นั้นใช้กับเรื่องร้องเรียนทุกประเภทที่
เข้าสู่ศูนย์ฯ ซึ่งเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภทมีความซับซ้อนและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงมี
จํานวนผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนแตกต่างกัน ศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดซึ่งปัจจุบันเป็นเพียง
กลุ่มงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานจังหวัดจึงควรจะมีฐานะเป็นส่วนราชการ มีกระบวนการบริหารจัดการ
เรื่อ งร้อ งเรียนในแต่ ล ะประเภทที่ แ ตกต่างกั น และมี ฝ่ ายต่ าง ๆ ที่ แก้ ไขปั ญ หาเรื่อ งร้อ งเรี ยนแต่ ล ะ
ประเภทและการกําหนดขั้นตอนแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียน
บางประเภทที่เข้าสู่กระบวนการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจํานวนมาก เช่น ปัญหา
เกี่ ย วที่ ดิ น ก็ ค วรมี เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสํ านั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด มาช่ ว ยราชการที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด
อุบลราชธานีด้วย เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤษณี มหาวิรุฬห์ (2547) ซึ่งได้
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
โดยมีขอเสนอแนะในงานวิจัยว่าภารกิจในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ การให้ข้อมู ล
ข่าวสารแก่ทางราชการ ควรเป็ นภารกิจที่เป็ นทางการของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกระทรวง
มหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนจึงต้องทําหน้าที่ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”
ให้แก่ราษฎร หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้ควรมีฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการ (ปรากฏในกฎกระทรวง)
ไม่ใช่หน่วยงานภายใน มีโครงสร้างขององค์กร มีการกําหนดขอบเขตภารกิจ บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
งานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ พันศักดิ์ เจริญ (2552) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนและผลการให้ ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการประชาชน สํานั กงานปลัด สํานั ก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนเช่นเดี่ยวกับศูนย์ดํารงธรรม ผลการศึกษา
ดั งกล่ าวพบว่ า กระบวนการแก้ ไขเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน สํ านั ก งานปลั ด สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีก็ประสบปัญ หาอุปสรรคในลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากไม่ มีการแบ่งฝ่ายรับเรื่อ ง
ร้องเรียนเป็นด้านต่าง ๆ เช่นกัน ในส่วนขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีการดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ ศูนย์ดํารงธรรมดําเนินการ
เองและส่งเรื่องร้องเรียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ในส่วนของการดําเนินการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนเองนั้นศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานียังถูกจํากัดด้วยจํานวนบุคลากรที่มีจํานวนน้อยไม่
สอดคล้องกับจํานวนเรื่องร้องเรียนที่มีจํานวนมากอีกทั้งยังต้องลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็น
ข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการอีกทั้งยังต้องดําเนินการตามโครงสร้างของศูนย์ฯที่กําหนดให้
มีชุดเคลื่อนที่เร็วด้วย ทําให้การดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดขวัญ
กําลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาศรี พิษณุพงควิชชา และคณะ (2558) ได้ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมมิติใหม่ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และศูน ย์ดํารงธรรมอําเภอซึ่งได้ก ล่าวถึงปัญ หาอุป สรรคด้านบุค ลากรของ
ศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดและอําเภอว่า บุคลากรขาดสมรรถนะในการปฏิบัติงานและบุคลากร
ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากศูนย์ดํารงธรรมต้องรับภาระงานที่มีปริมาณมาก
ข้าราชการตําแหน่งนิติกรชํานาญการถูกจํากัดสิทธิ์ไม่ให้สามารถสอบเลื่อนระดับในตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษได้เมื่อ ดํารงตําแหน่ง ชํานาญการครบ 4 ปีต ามคุณ สมบัติทั่ว ไปและผู้ป ฏิบัติห น้าที่ศูน ย์
ดํารงธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรู้สึกขาดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2548)
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ได้ก ล่ าวถึ งทฤษฎี ก ารนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ ไว้ ในตั วแบบทางด้ านกระบวนการของระบบราชการ
(Bureaucratic Process Model) ว่ า การนํ านโยบายไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น สิ่ งที่ จ ะวั ด
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้นํานโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมีอุปสรรคข้อจํากัดมากน้อย
ประการใดด้วย ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ดํารงธรรมทุกระดับจะต้องมีการปรับปรุงขอบเขตภารกิจ
โครงสร้าง หน้าที่ และอัตรากําลังให้มีความสอดคล้องกัน ในส่วนการส่งเรื่องร้องเรียนให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องดําเนินการรวมถึงการติดตามผลการดําเนินการนั้นนั้น ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการจํานวนมากซึ่งบางครั้งระเบียบกฎหมายหรือแนวทาง
ปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานมีความไม่สอดคล้องกันทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติขึ้น สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ประภาศรี พิษณุพงควิชชา และคณะ (2558) ซึ่งมีข้อค้นพบเกี่ยวกับระบบการ
ทํางานของศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดและอําเภอที่ยังขาดการประสานงานและบูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวกับงานดํ ารงธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งการรายงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดเอกภาพ ซึ่ง ภิญโญ สาธร (2519: 83) ได้ให้นิยามของการ
ประสานงานไว้ ว่า “การประสานงานเป็ นกระบวนการสั มพั นธ์ วัสดุ และทรัพยากรอื่ น ๆ เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” ดังนั้นการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนจึงจําเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องมีการประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระเบียบ
กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัต ิข องแต่ล ะหน่ว ยงานดัง ที ่ พนัส หัน นาดิน ทร์ (2513: 28) กล่า วว่า
จุดหมายสําคัญของการประสานงานคือ ความต้องการที่จะประสานงานหรือผนึกความพยายามและ
การกระทํ าต่าง ๆ เพื่ อให้งานของหน่ วยงานดําเนินไปโดยสอดคล้ องต้ องกันและไปในทางเดี ยวกัน
รวมถึงควรมีการประชุมหารือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนในส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทํ า
ความเข้าใจร่วมกันถึง ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
ซึ่งนอกเหนือจากการประสานงานที่ดีของศูนย์ดํารงธรรมฯแล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ประสาน
การปฏิ บั ติ กั บ ศู น ย์ ฯ ก็ จําเป็ น ที่ จะต้ อ งมี ศั ก ยภาพที่ จ ะแก้ ไขเรื่อ งร้อ งเรีย นให้ กั บ ประชาชนด้ วยซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ วรเดช จันทรศร (2548: 134) กล่าวไว้ในตัวแบบด้านการจัดการว่า ความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการนํานโยบาย โครงการ หรือแผนงานไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการนํานโยบาย แผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติว่าขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง
กับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด องค์กรจําเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ
หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ
ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ทั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ดํารงธรรมในระดับอําเภอยังขาดทรัพยากรในการบริหารอย่างมาก
ทั้งที่ต้องรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาจากศูนย์ดํารงธรรมในระดับจังหวัดจํานวนมาก ซึ่งทําให้
การนํานโยบายศูนย์ดํารงธรรมของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนอีกมาก
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5.2.2 นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นที่ผู้วิจัยจะนํามาอภิปรายผลอีกประเด็นหนึ่ง คือ นโยบาย/ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บศูน ย์ ดํารงธรรมฯ ซึ่งการจัด ตั้ งศู นย์ ดํ ารงธรรมจั งหวั ดขึ้ น โดยให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด
ขั บ เคลื่ อ นงานของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั งหวั ด ตามบทบาทหน้ า ที่ ต ามประกาศคณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 นั้น ผู้วิจัยมีข้อค้นพบว่า นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ดํารงธรรมยังไม่มีความชัดเจน ข้อมูลการร้องเรียนยังไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ยังมีสภาพการแบ่งแยกส่วนปฏิบัติและการรายงานตามสาย
บังคับบัญชา ซ้ําศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดมิใช่สายการบังคับบัญชาของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อค้นพบในบางประเด็นที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ประภาศรี พิษณุพงค
วิชชา และคณะ (2558) ที่ระบุว่าศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอถูกขับเคลื่อนภายใต้
ส่วนราชการต้นสังกัดที่แตกต่างกัน กล่าวคือศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสังกัดสํานักงานจังหวัด ส่วนศูนย์
ดํารงธรรมอําเภอสังกัดกรมการปกครอง นอกจากนี้การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมยังเกี่ยวข้องกับ
ส่ ว นราชการอื่ น ทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หา ซึ่ ง ได้ มี ก ารเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาไว้ โดยเสนอให้ จั ด
ความสัมพันธ์ด้านอํานาจหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ และศูนย์ดํารงธรรม
องค์กรปกครองท้ องถิ่นโดนคํานึงถึงบทบาทในการกํากับดูแลของฝ่ายปกครองและบทบาทในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ขัดกัน ซึ่งผู้วิจัยยังมีข้อค้นพบที่สําคัญประการหนึ่งว่าศูนย์ดํารง
ธรรมในระดับจังหวัดยังไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับและให้อํานาจดําเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ของประชาชนได้เองในเรื่องที่สําคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด (ที่ไม่ใช่ฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจซึ่งมาช่วยราชการ) ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาการกระทําผิดกฎหมายอาญาได้เอง หรือไม่มีกฎหมายรับรองเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญาได้เหมือนที่ศูนย์ดํารงธรรมในระดับอําเภอหรือในชั้นอัยการหรือชั้น
ศาลทําได้ ทั้งที่เรื่องร้องเรียนที่สามารถยุติได้โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีเข้ามาที่ศูนย์ดํารงธรรมใน
ระดับจังหวัดจํานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของประภาศรี พิษณุพงควิชชา และคณะ
(2558) ที่กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการยุติเรื่องร้องเรียนว่าเกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
ดํารงธรรมไม่ได้ให้อํานาจศูนย์ดํารงธรรมไว้อย่างชัดเจน อาทิ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
(คสช.) ฉบับที่ 96/2557 นั้นไม่ได้ให้ อํานาจแก่ศูนย์ดํารงธรรมในการเรียกคู่กรณี มาให้ ข้อมูล เรียก
เอกสารจากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ให้ อํ า นาจในการไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง มี ข้ อ ค้ น พบว่ า
ความสามารถในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจะขึ้นอยู่กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนั้น โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอยู่แล้วแต่เดิมก่อนที่จะมีนโยบายการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมของ
รัฐบาล นโยบายการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมของรัฐบาลจึงเป็นเพียงการหยิบของเดิมมาปัดฝุ่นเท่านั้น
อีกทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคเองก็มีหลายประการ อันเป็นผลมา
จากการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการบังคับบัญชาหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคกับการสังกัดกับหน่วยราชการส่วนกลางโดยมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานส่วนภูมิภาคบาง
หน่วยงานให้มาขึ้นตรงต่อหน่วยราชการส่วนกลางส่งผลต่อการขาดเอกภาพในการบริหารราชการของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคลดลงเพราะ
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ผู้ว่าราชการจังหวัดขาดอํานาจในการบังคับบัญชาหรือสั่งการทําได้เพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการกํากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในจังหวัด
(สํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ สํานักงาน ก.พ., 2545: 3-5; อมร ธรรมโสภณ, 2552: 7-14;
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557: 5-6; โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 5-8; อภิรักษ์ สิทธิสมบูรณ์ ,
2544: 22; สํานักงาน ก.พ., 2544: 3-15) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาศรี พิษณุพงควิชชา
และคณะ (2558) ที ่ร ะบุว ่า แม้ป ระกาศประกาศคณะรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย (คสช.) ฉบับ ที่
96/2557 ข้อ 5 จะให้อํ า นาจผู ้ว่า ราชการจัง หวัด ในการสั ่ง การ บัง คับ บัญ ชา กํ า กับ ดูแ ลบรรดา
ข้าราชการและพนัก งานของรัฐ ในเขตจังหวัด แต่ ในทางปฏิ บัติ การประสานงานกั บส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือการที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีอํานาจบังคับบัญ ชาราชการส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการ
ดํ า เนิ น การแก้ ไขข้ อ ร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด เนื่ อ งจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะ
ผู้อํานวยการศู นย์ดํ ารงธรรมจังหวัดขาดอํานาจในการบู รณาการเพื่ อ แก้ ไขปัญ หาข้อ ร้อ งเรียนของ
ประชาชนในพื้ นที่ จังหวัด ดั งนั้ น การจะเพิ่ มความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หาเรื่อ งร้อ งเรียนให้ กั บ
ประชาชนจึงต้องมีระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมในระดับ
จังหวัดรวมถึงการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนนั้นด้วยศูนย์ดํารงธรรมจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างดี
แต่อย่างไรก็ตามการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมก็เป็นการเพิ่มช่องทางที่ทําให้ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกระตุ้นเตือนให้ใช้อํานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาและกํากับดูแลส่วนราชการใน
จังหวัดให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่รับผิดชอบได้ง่ายขึ้น ซึ่งแต่เดิมผู้ร้องอาจต้องร้องเรียนกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องโดยตรงซึ่งถือเป็นคู่กรณีกัน ดังนั้นศูนย์
ดํารงธรรมจึงเป็นนโยบายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ควรจะมีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการบําบัดทุกข์
บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีต่อไป
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ศูนย์ดํารงธรรมควรมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแต่ละประเภท
ให้ชัดเจนทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและของประชาชนผู้ใช้บริการ ระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องร้องเรียน
ลักษณะใดที่ศูนย์ดํารงธรรมสามารถรับดําเนินการได้เรื่องใดไม่สามารถรับดําเนินการได้ รวมถึงเกณฑ์
ในการพิจารณายุติเรื่องด้วย โดยอาจพิจารณาทําเป็นเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้ใช้บริการเพื่อทําให้เกิดความ
เข้าใจของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.3.2 ควรมี ระเบียบกฎหมายที่ ให้อํ านาจศูนย์ ดํารงจังหวัดอุบลราชธานี ในการประสานการ
ปฏิบัติในการแก้ไขข้อร้องเรียนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จริง รวมถึงมีระเบียบกฎหมายให้อํานาจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ อาทิ การเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูล การเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการดําเนินการ การดําเนินการเกี่ยวกับ
การกระทําผิดกฎหมายอาญาหรือการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญารวมถึง
การกําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้สามารถดําเนินการจับกุมและปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมายอาญาได้
เมื่อมีการร้องเรียนมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
5.3.3 กรณีการปฏิบัติหน้าที่ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดแจ้งให้
ส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ซึ่งมีกําหนดเวลา
รายงานให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทราบ ควรให้เป็นไปตามกําหนดเวลาและควรมีมาตรการกํากับดูแล
หรือลงโทษกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่รายงานให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทราบตามกําหนดเวลา
5.3.4 กรณีที่มีคําสั่ง คสช. ที่ 96/2557 กําหนดให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และด้านอื่น ๆ ควรให้มีการสนับสนุน
ให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว เนื่องจากในข้อเท็จจริงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลฯ ยังขาดการสนับสนุน
ในหลาย ๆ ด้าน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชนที่มารับบริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลฯ ซึ่งมีจํานวนมากได้อย่างเต็มที่
5.3.5 ควรมีการประเมินผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมโดยประชาชน
ผู้ใ ช้บ ริก ารเพื ่อ นํ า ไปเป็น ข้อ มูล ที ่สํา คัญ ในการพัฒ นาและปรับ ปรุง ภารกิจ ของศูน ย์ดํ า รงธรรม
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ดํารงธรรมติอไปด้วย
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