จดหมายข่า ว

มหาดไทย
ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๙ ปักษ์หลัง เมษายน ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี
๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

กระทรวงมหาดไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงาน
ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีม าราม กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของ ๖ หน่ วยงาน ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติ
เป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองยืนยาวมาเป็นเวลา ๒๓๕ ปี
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การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พ จนรั ต น์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม นางอภิ ร ดี ตั น ตราภรณ์
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิชย์ นายสมนึ ก บำรุ ง สาลี รองปลั ด
กระทรวงพลังงาน และ นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพิชติ อัคราทิตย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤษฎา
บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม และผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานของทัง้ ๖ กระทรวง เข้าร่วมพิธี
โดยพิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศ ลนั้ น จั ด ขึ้ น ณ พระอารามหลวงที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
พระมหากษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์จกั รี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็น ๑ ใน ๑๐ พระอารามหลวงที่มี
ความสำคั ญ และถื อ เป็ นวัดประจำรัชกาลองค์พระมหากษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
ราชวงศ์จกั รีถงึ ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นตามราชประเพณี และโปรดฯ
สถาปนาเป็นพระอารามประจำรัชกาลของพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๗ ทีท่ รงมีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสงั ขรณ์

เสมื อ นหนึ่ ง เป็ น วั ด ประจำรั ช กาลของพระองค์ ด้ ว ย โดยการจั ด พิ ธี
บำเพ็ญกุศลครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัย
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัย จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ
เบือ้ งหน้าพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และจุ ด เครื่ อ งทองน้ อ ยถวายสั ก การะเบื้ อ งหน้ า พระบรมฉายลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอิ ดุลยเดช ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ
และเป็นประธานในพิธเี ปิดกรวยกระทงดอกไม้ธปู เทียนแพ ถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๗ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้บริหารหน่วยงานทั้ง
๖ กระทรวง ถวายเครือ่ งสักการะ และถวายเครือ่ งไทยธรรม แด่ประธานพิธสี งฆ์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
และพระภิกษุสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
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แถลงผลการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐

ย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
พร้อมถอดบทเรียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
งานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นายกฤษฎา บุ ญ ราช ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน คนที่ ๑
ได้ เ ป็ น ประธานในการแถลงผลการรณรงค์ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามที่ได้
มอบหมายจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย และเป็ น ไปตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนอย่างยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งระดับ
จังหวัด อำเภอ และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทัง้ ของ
ภาครัฐ เอกชน ท้องถิน่ กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ำชุมชน ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ
อาสาสมัครต่างๆ และภาคประชาสังคม ตามแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและจริงจัง โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนน
ในช่ ว ง ๗ วั น ระหว่ า งวั น ที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่ า
เกิดอุบตั เิ หตุรวม ๓,๖๙๐ ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ รวม ๓๙๐ ราย มีผบู้ าดเจ็บรวม
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
เกิดอุบตั เิ หตุสงู สุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ ๔๓.๐๖ ขับรถเร็ว ร้อยละ
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
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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 มี ค วามผิ ด ฐานไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย มากที่ สุ ด
๒๖๑,๖๗๕ ราย รองลงมา ไม่มใี บขับขี่ ๒๔๔,๑๕๗ ราย มีการจัดตัง้ ด่านตรวจ
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 รวมทั้ ง อุ บั ติ เ หตุ จ ากรถกระบะยั ง ลดลงเหลื อ ร้ อ ยละ ๖.๘๓
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๘.๘๕ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากความร่วมมือของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการกวดขันวินัยจราจร
อย่างจริงจัง ทัง้ นี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะยังคงมุง่ เน้น
แก้ปัญหาและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้ครอบคลุมในทุกมิติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำชับให้จังหวัดนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาถอดเป็นบทเรียน วิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยเสี่ยง รวมถึงสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน
ภารกิ จ การสร้ า งความปลอดภั ย ทางถนนในระดั บ พื้ น ที่ ตลอดจนใช้
มาตรการด้านสังคมและชุมชนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอีกด้วย

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย

ศูนย์ต่อต้านทุจริตมหาดไทย

จัดติวเข้มบุคลากรในสังกัด สร้างความตระหนักรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ลดความเสี่ยงคอรัปชั่น
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
เปิ ด โครงการสร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความ
ขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึง่ จัดขึน้ โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มีความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interest) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เป็นข้าราชการทีด่ ี เพือ่ ลดความเสีย่ งในการกระทำ
ทุจริต โดยมีบคุ ลากรของส่วนราชการระดับกรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม จำนวน ๙๐ คน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest) ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร
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
และผลประโยชน์สว่ นรวม เพือ่ ป้องกันการทุจริต ทัง้ ทีเ่ จตนาและไม่เจตนา
กระทรวงมหาดไทยจึงได้จดั ให้มโี ครงการสร้างความรูเ้ กีย่ วกับผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่ งดังกล่าว อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรูใ้ นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย
การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากร
ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั งิ าน และนำไปขยายผลเผยแพร่ให้กบั เพือ่ นร่วมงาน เพือ่ เป็น
แบบอย่าง และเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต โดยยึดปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม
และประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ
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ศูนย์ดำรงธรรมฮิต

ประชาชนใช้บริการกว่า ๑.๘ แสนคน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการประชาชน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ โดยให้
เปิดศูนย์บริการร่วม/บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ในระหว่างวันที่
๑๐ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้
บริ ก ารประชาชนในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการอำนวย
ความสะดวกสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจต้องการคำแนะนำ
ความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และ
ขอรับบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่
บริการรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องเรียน ผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง และประชาชนยังสามารถขอรับบริการ ร้องเรียนร้องทุกข์
และแจ้ ง เบาะแสการกระทำความผิ ด หรื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า น
Application SPOND ได้อีกด้วย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นช่วงเวลาทีป่ ระชาชนจะเดินทางกลับ
ภูมลิ ำเนาหรือเดินทางไปท่องเทีย่ วในสถานทีต่ า่ งๆ เป็นจำนวนมาก เพือ่ เป็น
การอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมี
ส่วนงานบริการที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน เช่น งานทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งได้ประสานสำนักงาน
ขนส่งจังหวัด เพือ่ ให้บริการทางทะเบียนรถยนต์อกี ด้วย ด้านงานให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ได้มีการจัดเตรียมให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น
เช่น ที่ตั้งหน่วย/จุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
โรงพยาบาลรัฐ/เอกชนที่ตั้งบนถนนสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัด
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และหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน/องค์กร และเบอร์สายด่วนต่างๆ ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ได้ประสานกับส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย
ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง และหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะมีการสนธิกำลัง
ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุและแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่เกิดเหตุโดยเร่งด่วน
สำหรับกรณี การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในช่วงเวลาดังกล่าว
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางปฏิบตั วิ า่ หากประชาชนได้รอ้ งเรียน
ร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ขัดต่อระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เน้นย้ำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชัว่ โมง
แต่หากเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามยุง่ ยาก เกีย่ วข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงาน
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียกประชุมหารือ
ส่วนราชการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน ๗ วัน
จากการให้ บ ริ ก ารประชาชนของศู น ย์ ด ำรงธรรมในห้วงเวลา
ดังกล่าว ปรากฏว่า มีประชาชนเข้าใช้บริการ จำนวน ๑๘๒,๘๕๓ ราย
แบ่งเป็น การขอรับบริการศูนย์บริการร่วม/เบ็ดเสร็จ (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
ที่ ยั ง ดำเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยเร่งด่วนต่อไป

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์

เปิดแฟ้มศูนย์ดำรงธรรม

“ศุนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง”
ย้ำใส่ใจให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ตลอดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้เปิด
ศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาจนถึงปัจจุบัน
โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนใน ๗ ภารกิจหลัก คือ ๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. บริการแบบเบ็ดเสร็จ ๓.งานบริการส่งต่อ ๔. บริการข้อมูลข่าวสาร/
ให้คำปรึกษา ๕. รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ ๖. เป็นศูนย์
รองรั บ การปฏิ บั ติ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล และ ๗. ดำเนิ น การด้ ว ย
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
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ให้มกี ารสัมมนาหรือ work shop เพือ่ เพิม่
ทักษะบุคลากรและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านศูนย์ดำรงธรรมทัว่ ประเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพและทักษะในการทำงานเข้มแข็งมากขึน้ เพือ่ สามารถ
ให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง ส่วนการทำงานในปี ๒๕๖๐
และอนาคตต่อไปนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า กระทรวง
มหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงาน

ของศูนย์ดำรงธรรมและการบริหารงานของจังหวัดให้เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ ก ำหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน มีเอกภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
ในทุกด้าน และเน้นการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมให้มี
ความพร้ อ มในการทำงานทุ ก มิ ติ โดยมี ก ารฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านระเบียบ
กฎหมาย เทคนิคการทำงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน และเตรียมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงาน
ร่วมกันทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสามารถนำความรู้
ไปใช้ ใ นการทำงานเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ า นมาศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด สามารถให้ บ ริ ก าร
ประชาชนได้ย่างมีประสิทธิภาพ และบางจังหวัดยังสามารถเปิด
ให้บริการประชาชนได้ตลอดทั้ง ๗ วัน โดยเป็นการให้บริการรูปแบบ
one stop service เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่าง
ครบวงจรในจุดเดียว รวมถึงการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ และการให้บริการ
นอกสถานที่ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นสปอนด์ (Spond) ได้ตลอด
๒๔ ชัว่ โมง อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีการเชือ่ มข้อมูลการดำเนินงานของ
ศูนย์ดำรงธรรมไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถ
รับทราบถึงข้อมูลการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของจังหวัดต่างๆ เพือ่ ใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายหรือวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในภาพรวมต่อไป
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