
มหาดไทยจดหมายข่าว

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ ปักษ์หลัง เมษายน ๒๕๖๐

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี

กระทรวงมหาดไทย

๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 



  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี  
กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อน้อมรำลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติ 
เป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองยืนยาวมาเป็นเวลา ๒๓๕ ปี 

กระทรวงมหาดไทย 

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงาน
ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
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 การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคม นางอภิรดี  ตันตราภรณ์   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัด 
กระทรวงพลังงาน และ นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายบูรพ- 
กษัตริย์ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
นายพชิติ อคัราทติย ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม นายกฤษฎา  
บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม และผู้บริหาร 
รฐัวสิาหกจิ ตลอดจนขา้ราชการ พนกังานของทัง้ ๖ กระทรวง เขา้รว่มพธิ ี 
โดยพิธีบำเพ็ญกุศลนั้นจัดขึ้น ณ พระอารามหลวงที่เกี่ยวเนื่องกับ 
พระมหากษตัรยิแ์หง่ราชวงศจ์กัร ีโดยกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม  
ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็น ๑ ใน ๑๐ พระอารามหลวงที่มี 
ความสำคัญ และถือเป็นวัดประจำรัชกาลองค์พระมหากษัตริย์แห่ง 
ราชวงศจ์กัรถีงึ ๒ พระองค ์คอื พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นตามราชประเพณี และโปรดฯ  
สถาปนาเปน็พระอารามประจำรชักาลของพระองค ์และพระบาทสมเดจ็- 
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๗ ทีท่รงมพีระราชศรทัธาบรูณปฏสิงัขรณ์ 

เสมือนหนึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ด้วย โดยการจัดพิธี 
บำเพ็ญกุศลครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัย  
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัย จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ 
เบือ้งหนา้พระบรมราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   
และจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูอิดลุยเดช ณ บรเิวณหนา้พระอโุบสถ  
และเปน็ประธานในพธิเีปดิกรวยกระทงดอกไมธ้ปูเทยีนแพ ถวายสกัการะ 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย 
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ ๗ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้บริหารหน่วยงานทั้ง  
๖  กระทรวง  ถวายเครือ่งสกัการะ  และถวายเครือ่งไทยธรรม แดป่ระธานพธิสีงฆ ์ 
สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก  
และพระภิกษุสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
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แถลงผลการรณรงค์ป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ 

ย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 
พร้อมถอดบทเรียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

งานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ 
รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน คนที่ ๑  
ได้เป็นประธานในการแถลงผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์ป ี๒๕๖๐ ระหวา่งวนัที ่๑๑ - ๑๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามที่ได้ 
มอบหมายจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับ 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลด 
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ทางถนนอย่างยั่งยืน 
 กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภยัทางถนน  
ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งระดับ 
จงัหวดั อำเภอ และกรงุเทพมหานคร ตลอดจนเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานทัง้ของ 
ภาครฐั เอกชน ทอ้งถิน่ กำนนั ผูใ้หญบ่า้น ผูน้ำชมุชน ภาคเีครอืขา่ย มลูนธิ ิ 
อาสาสมัครต่างๆ และภาคประชาสังคม ตามแผนบูรณาการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วง ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า  
เกดิอบุตัเิหตรุวม ๓,๖๙๐ ครัง้ มผีูเ้สยีชวีติรวม ๓๙๐ ราย มผีูบ้าดเจบ็รวม  
๓,๘๐๘ ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่  
นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสม 
สูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๖๑ ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต 
สะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ๑๗ ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ 
สะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๖๘ ราย สาเหตุที่ทำให้ 
เกดิอบุตัเิหตสุงูสดุ ไดแ้ก ่เมาแลว้ขบั รอ้ยละ ๔๓.๐๖ ขบัรถเรว็ รอ้ยละ  
๒๗.๘๖ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์  
ร้อยละ ๘๔.๙๑ รองลงมา รถยนต์กระบะ (รถปิคอัพ) ร้อยละ ๖.๘๓  
ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ ๖๓.๗๑ ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ  
๓๖.๐๗  ถนนในอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ ๓๖.๐๒ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 

   ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น

สูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ ร้อยละ ๓๑ โดยผู้บาดเจ็บ 
และผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๒.๓๔ ทั้งนี้  
ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวม ๕,๓๘๐,๔๘๒ คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี  
รวม ๙๑๔,๑๗๒ ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด  
๒๖๑,๖๗๕ ราย รองลงมา ไมม่ใีบขบัขี ่๒๔๔,๑๕๗ ราย มกีารจดัตัง้ดา่นตรวจ 
ชุมชน ๒๑,๕๒๖ ด่าน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๑๗๓,๕๕๖ ราย 
 สรุปภาพรวมสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ พบว่า  
จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้รถ 
ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ  
๑๑.๗๖ โดยอัตราการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลงเหลือร้อยละ ๕๐  
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕๓ แสดงให้เห็นว่าดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ลดลง รวมทั้งอุบัติเหตุจากรถกระบะยังลดลงเหลือร้อยละ ๖.๘๓  
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๘.๘๕ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความร่วมมือของ 
ผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการกวดขันวินัยจราจร 
อยา่งจรงิจงั ทัง้นี ้ศนูยอ์ำนวยการความปลอดภยัทางถนนจะยงัคงมุง่เนน้ 
แก้ปัญหาและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้จังหวัดนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาถอดเป็นบทเรียน วิเคราะห์สาเหตุ 
และปัจจัยเสี่ยง รวมถึงสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน 
ภารกิจการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนใช้ 
มาตรการด้านสังคมและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างความ 
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอีกด้วย 
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ศูนย์ต่อต้านทุจริตมหาดไทย 

จัดติวเข้มบุคลากรในสังกัด สร้างความตระหนักรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ลดความเสี่ยงคอรัปชั่น  

 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
เปิดโครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ 
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๐ ซึง่จดัขึน้โดย ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ  
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืความขดัแยง้กนั  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of  
interest) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ เปน็ขา้ราชการทีด่ ีเพือ่ลดความเสีย่งในการกระทำ 
ทจุรติ โดยมบีคุลากรของสว่นราชการระดบักรม และรฐัวสิาหกจิในสงักดั 
กระทรวงมหาดไทย และกรงุเทพมหานคร เขา้รบัการอบรม จำนวน ๙๐ คน 
 รองปลดักระทรวงมหาดไทย กลา่ววา่ ปญัหาผลประโยชนท์บัซอ้น  
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflict of interest) ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  
ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ  
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  
หรอืประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั และทำใหผ้ลประโยชนห์ลกัขององคก์ร  
หน่วยงาน และชุมชนต้องเสียหาย ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาล 
ได้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอรัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน 
ที่มีส่วนราชการในสังกัดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
มีภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน จึงมี 
ภารกิจที่หลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ข้าราชการ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชนส์ว่นรวม เพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ ทัง้ทีเ่จตนาและไมเ่จตนา  
กระทรวงมหาดไทยจงึไดจ้ดัใหม้โีครงการสรา้งความรูเ้กีย่วกบัผลประโยชน ์
ทบัซอ้นหรอืความขัดแย้งกนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชน ์

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย   

ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรือ่งดงักลา่ว อกีทัง้ยงัเปน็การสรา้งความตระหนกัรูใ้นการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”  
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย 
 การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกัน และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากร 
ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏบิตังิาน และนำไปขยายผลเผยแพรใ่หก้บัเพือ่นรว่มงาน เพือ่เปน็ 
แบบอย่าง และเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต โดยยึดปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม 
และประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ 
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 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก 
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการประชาชน 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ 
เปดิศนูยบ์รกิารรว่ม/บรกิารเบด็เสรจ็ (one stop service) ในระหวา่งวนัที ่ 
๑๐ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการ 
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ 
บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวย 
ความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ  
ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และ 
ขอรับบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ 
บริการรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง และประชาชนยังสามารถขอรับบริการ ร้องเรียนร้องทุกข์  
และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือขอความช่วยเหลือผ่าน  
Application SPOND ได้อีกด้วย
 ชว่งเทศกาลสงกรานต ์นบัเปน็ชว่งเวลาทีป่ระชาชนจะเดนิทางกลบั 
ภมูลิำเนาหรอืเดนิทางไปทอ่งเทีย่วในสถานทีต่า่งๆ เปน็จำนวนมาก เพือ่เปน็ 
การอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยม ี
ส่วนงานบริการที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน เช่น งานทะเบียนและ 
บัตรประจำตัวประชาชน บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค รับแจ้งเหต ุ
ฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งได้ประสานสำนักงาน 
ขนสง่จงัหวดั เพือ่ใหบ้รกิารทางทะเบยีนรถยนตอ์กีดว้ย ดา้นงานใหบ้รกิาร 
ข้อมูลข่าวสาร ได้มีการจัดเตรียมให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น  
เช่น ที่ตั้งหน่วย/จุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  
โรงพยาบาลรัฐ/เอกชนที่ตั้งบนถนนสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัด  

  บ ำ บั ด ทุ ก ข์  บ ำ รุ ง สุ ข

และหมายเลขโทรศพัทห์นว่ยงาน/องคก์ร และเบอรส์ายดว่นตา่งๆ ดา้นการ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ ไดป้ระสานกบัสว่นราชการ วทิยาลยัอาชวีศกึษา  
มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ความช่วยเหลือ 
ในเบื้องต้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย  
ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง และหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะมีการสนธิกำลัง 
ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุและแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วน
 สำหรับกรณี การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่วงเวลาดังกล่าว  
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางปฏบิตัวิา่ หากประชาชนไดร้อ้งเรยีน 
ร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เนน้ยำ้ใหด้ำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๔ ชัว่โมง  
แตห่ากเปน็เรือ่งทีม่คีวามยุง่ยาก เกีย่วขอ้งกบัภารกจิของหลายหนว่ยงาน 
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียกประชุมหารือ 
ส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน ๗ วัน
 จากการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมในห้วงเวลา 
ดังกล่าว ปรากฏว่า มีประชาชนเข้าใช้บริการ จำนวน ๑๘๒,๘๕๓ ราย  
แบง่เปน็ การขอรบับรกิารศนูยบ์รกิารรว่ม/เบด็เสรจ็ (One Stop Service)  
จำนวน ๑๘๑,๖๕๑ ราย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๑,๔๐๙ เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘ นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และ 
บริการสายด่วน ๑๕๖๗ ที่มีผู้ขอรับบริการจำนวน ๗๐๕ เรื่อง สามารถ 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๓ สำหรับเรื่อง 
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
โดยเร่งด่วนต่อไป 

ศูนย์ดำรงธรรมฮิต

ประชาชนใช้บริการกว่า ๑.๘ แสนคน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์
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 ตลอดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้เปิด 
ศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาจนถึงปัจจุบัน  
โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ 
ประชาชนใน ๗ ภารกิจหลัก คือ ๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. บรกิารแบบเบด็เสรจ็ ๓.งานบรกิารสง่ตอ่ ๔. บรกิารขอ้มลูขา่วสาร/ 
ให้คำปรึกษา ๕. รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ ๖. เป็นศูนย์ 
รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล และ ๗. ดำเนินการด้วย 
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงวันที่  
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มีประชาชนมาใช้บริการผ่านศูนย์ดำรงธรรม 
ทั่วประเทศแล้วจำนวน ๓,๐๖๔,๗๗๑ เรื่อง สามารถแก้ไขแล้วเสร็จ 
จำนวน ๓,๐๑๙,๙๐๒ เรื่อง เหลือเพียงร้อยละ ๑.๔๖ ที่ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไข ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง 
แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึง 
การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ว่า  
กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัใหม้กีารสมัมนาหรอื work shop เพือ่เพิม่ 
ทกัษะบคุลากรและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานศนูยด์ำรงธรรมทัว่ประเทศ  
ใหม้ปีระสทิธภิาพและทกัษะในการทำงานเขม้แขง็มากขึน้ เพือ่สามารถ 
ใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีต่า่งๆ  
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และถกูตอ้ง สว่นการทำงานในป ี๒๕๖๐  
และอนาคตต่อไปนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า กระทรวง 
มหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงาน 

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์    

ของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและ 
แนวทางปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มเีอกภาพ มกีารพฒันาปรบัปรงุการทำงาน 
ในทุกด้าน และเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมให้มี 
ความพร้อมในการทำงานทุกมิติ โดยมีการฝึกอบรมเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านระเบียบ 
กฎหมาย เทคนิคการทำงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ 
ประชาชน และเตรียมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงาน 
รว่มกนัทกุหนว่ยงาน เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถนำความรู้ 
ไปใช้ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ
 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสามารถให้บริการ 
ประชาชนได้ย่างมีประสิทธิภาพ และบางจังหวัดยังสามารถเปิด 
ให้บริการประชาชนได้ตลอดทั้ง ๗ วัน โดยเป็นการให้บริการรูปแบบ  
one stop service เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง 
ครบวงจรในจดุเดยีว รวมถงึการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์และการใหบ้รกิาร 
นอกสถานที่ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นสปอนด์ (Spond) ได้ตลอด  
๒๔ ชัว่โมง อกีดว้ย นอกจากนีย้งัมกีารเชือ่มขอ้มลูการดำเนนิงานของ 
ศูนย์ดำรงธรรมไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถ 
รบัทราบถงึขอ้มลูการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขข์องจงัหวดัตา่งๆ เพือ่ใชเ้ปน็ 
ฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ 
ประชาชนในภาพรวมต่อไป 

เปิดแฟ้มศูนย์ดำรงธรรม
“ศุนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง”

ย้ำใส่ใจให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

โทรฟรี 24 ชั่วโมง


