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 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เปน็ประธานเปดิงาน “Thailand’s  
Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลาย 
ทัว่ไทย หาไดใ้นทีเ่ดยีว” จดัขึน้โดยกรมการพฒันาชมุชน  
กระทรวงมหาดไทย โดยม ีนายสธุ ีมากบญุ รฐัมนตรชีว่ย 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง 
มหาดไทย CEO บริษัทเอกชน คณะกรรมการดำเนิน 
โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง 
การจดังานในครัง้นีว้า่ ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม นบัเปน็ 
ตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้ม ี
แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นตลาดต้นแบบ ที่ถือว่า 
เป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน ๔.๐ โดยมุ่งหวังให้ 
เป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้า 
คุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม และเป็น 
การสร้างทางเลือกการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีการ 
บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน 
โครงการฯ และที่ผ่านมาการดำเนินงานของตลาดคลอง 
ผดงุกรงุเกษม สว่นราชการตา่งๆ ไดผ้ลดัเปลีย่นหมนุเวยีน 
กันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า  
ซึง่กระทรวงมหาดไทยไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็เจา้ภาพหลกั 

  ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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มหาดไทยจัดงาน

Thailand’s Best Local Product 
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

ยิ่งใหญ่ 3 เดือนเต็ม

ในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน ๓ เดือน  
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐  
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมสินค้าโดดเด่นที่เป็น 
อัตลักษณ์อันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาไทยในทั่วทุก 
พื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างยิ่งใหญ่ และตลอด 
ระยะเวลา ๓ เดือนนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะได้พบกับ 
ความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย  
ที่มีความโดดเด่นนำมาจำหน่าย 
ให้เลือกซื้อหากันอย่างจุใจและ 
คุ้มราคา 
 ด้ า น  น า ย อ ภิ ช า ติ  
โ ต ดิ ล ก เว ช ช์  อ ธิ บ ดี ก ร ม 
การพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึง 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
 ในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อ 
แสดงและจำหน่ ายสุ ดยอด 
สินค้าของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  โดยกำหนดจัดงาน 
ระหวา่งวนัที ่๔ พฤษภาคม – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มผีูป้ระกอบการและ 
เกษตรกรมากกว่า ๘๐๐ ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด 
เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ จะมี 
กจิกรรมไฮไลทภ์ายในงานประกอบดว้ย ๓  สว่น ไดแ้ก ่๑. ผลติภณัฑช์มุชน  
บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดัและบรษิทัเครอืขา่ยมากกวา่ ๑๐๐ ราย  
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ขึน้ทัว่ประเทศ มาจดัแสดง 
และจำหน่ายไม่ซ้ำกัน ๒. ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตร  
ของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๖๐๐ ราย ที่คัดเลือกสินค้าเด่นและ 
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่าย และ ๓. อาหารชวนชิม  
ซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่างๆ รวม ๑๘๐ ราย  
ที่ได้รับการคัดเลือกอาหารชวนชิม เป็นร้านดังของจังหวัดมาจำหน่าย  
โดยการจดังานในแตล่ะเดอืนจะมธีมีงานทีแ่ตกตา่งกนัไป คอื วนัที ่๔ – ๒๗  
พฤษภาคม เปน็ธมี  “Forward Greater Innovation” นำเสนอผลติภณัฑ ์
แปรรปูทีม่นีวตักรรม อาท ิเครือ่งจกัสาน ผา้ และอาหารไทย วนัที ่๑ – ๒๔  

มถินุายน เปน็ธมี “Healthy Nature” นำเสนอผลติภณัฑเ์กษตรปลอดภยั  
อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวันที่ ๑ – ๒๔ กรกฎาคม เป็นธีม “Local  
Tourism” เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น
       การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท  
ประชารฐัรกัสามคัค ี(ประเทศไทย) จำกดั และเครอืขา่ย นำสนิคา้ซึง่ไดเ้ขา้ไป 
ส่งเสริมในแต่ละพื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่าย จึงนับเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไปสู่ 
คุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก สามารถ 
พฒันาระบบเศรษฐกจิไทยใหเ้ขม้แขง็ มัน่คง และยัง่ยนื กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสุดยอดสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นที่สุดทั่วประเทศ ในงาน “Thailand’s Best Local  
Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว”  
ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม –  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตลาดน้ำ 
คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล  
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 จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
บริหารงานในระดับพื้นที่ (Area-based) โดยเฉพาะเรื่องปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน การร้องเรียนเรื่องทุจริต ตลอดจนปัญหาที่มี 
การร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยา 
ความเดือดร้อนนั้น นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เปิดเผยว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการรอ้งเรยีนเขา้มาทีส่ว่นกลาง กระทรวงมหาดไทยจงึไดส้ัง่การกำชบั 
ให้ทุกจังหวัด เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารงานในระดับพื้นที่  
(Area-based) ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนี้
 ๑. เรื่องการบริหารงบประมาณในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
บรูณาการบรหิารงบประมาณโดยยดึ “แผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั”  
และยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  
เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน 
 ๒. ด้านการดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หมัน่ตรวจเยีย่มดแูลประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งใกลช้ดิเปน็ประจำ เพือ่รบัฟงั 
เสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนโดยตรง และต้องวางแผน/คาดการณ์ 
หรือประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ  
ปัญหาสาธารณภัย และราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลตกต่ำ  
เป็นต้น เพื่อเตรียมการในเชิงป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
 ๓. ใหใ้ชก้ลไก “ศนูยด์ำรงธรรมจงัหวดั” และ “ศนูยด์ำรงธรรม- 
อำเภอ” เป็นหน่วยบูรณาการกับส่วนราชการทุกหน่วยในพื้นที่   
โดยมอบหมายรองผูว้า่ราชการจงัหวดัรบัผดิชอบงานของศนูยด์ำรงธรรม 
โดยตรง เพื่ออำนวยการและติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่อง 
ร้องเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุก ๗ วัน ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนหรือ 

   ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย

เกิดปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ ให้รวบรวม 
เรือ่งดงักลา่วเสนอมายงักระทรวงมหาดไทย และกระทรวง หรอืหนว่ยอืน่ๆ  
ในส่วนกลางที่มีอำนาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหานั้น  
เป็นผู้พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ให้ทางจังหวัดเน้นสร้าง 
การรับรู้ (Perception) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงผลการ 
ดำเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐที่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทุกช่องทางอย่าง 
กว้างขวาง เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 
ขอ้เทจ็จรงิ ปอ้งกนัการบดิเบอืน หรอืขยายความขอ้มลูขา่วสารทีไ่มถ่กูตอ้ง 
 ๔. ด้านการปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบ ใหผู้ว้า่ราชการ- 
จังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับ และ 
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ 
อย่างใกล้ชิด และหาทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติ 
มชิอบอยา่งเดด็ขาด และเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม ดว้ยการ 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานตาม 
โครงการในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียด 
ของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และประสานสำนักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัด (ป.ป.ช.จังหวัด)  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตง.ภูมิภาค) หรือสำนักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าติดตามการ 
ดำเนินงานโครงการในพื้นที่เป็นประจำด้วย 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยเน้นให้ 
ความสำคัญกับการบริหารงานในระดับพื้นที่ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และ 
จะมุง่มัน่ปรบัปรงุการบรหิารงานใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุตอ่ประชาชน 
และประเทศชาติอย่างแท้จริง 

มหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ 

เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สร้างความรับรู้กับประชาชน 
ลดช่องว่างการสร้างความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
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บ ำ บั ด ทุ ก ข์  บ ำ รุ ง สุ ข    

 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก 
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและ 
รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมทั้งระดับจังหวัดและ 
อำเภอขึ้น และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแล อำนวยการ 
ให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้บริการแก่ประชาชนอย่าง 
เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ที่ผ่านมา 
กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมเพิม่ทกัษะและพฒันาสมรรถนะ 
ของบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรองรับการบริการประชาชน  
การอำนวยความเป็นธรรม และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ 
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การให้บริการงานศูนย์ดำรงธรรม 
ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ 
ใหบ้รูณาการรว่มกบัสว่นราชการตา่งๆ รว่มกนัวางระบบตดิตามและเรง่รดั 
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียน 
ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้จังหวัดแต่งตั้ง 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัคนหนึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามผลการแกไ้ข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุก  
๗ วัน โดยให้ทุกส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอต้องคำนึงและ 
ยดึถอืวา่ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นนโยบายสำคญัของรฐับาล 
ทีท่กุหนว่ยงานจะตอ้งเอาใจใสแ่ละเรง่รดัดำเนนิการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีอ่ยู ่
ในอำนาจหนา้ทีน่ัน้ใหไ้ดโ้ดยเรว็ ในกรณทีีเ่รือ่งรอ้งเรยีนไมไ่ดอ้ยูใ่นอำนาจ 
หน้าที่ของหน่วยงานระดับจังหวัดหรืออำเภอ ให้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น 
และรวบรวมหลักฐานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานให้กระทรวง 
มหาดไทย หรือส่วนราชการในส่วนกลาง หรือกระทรวงอื่นๆ ที่มีอำนาจ 
หน้าที่พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ 
มอบหมายใหผู้ต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูต้รวจราชการกรม 
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย ตดิตามผลการแกไ้ขปญัหาของศนูยด์ำรงธรรม 
จงัหวดั/อำเภอดว้ยทกุครัง้ทีม่กีารตรวจราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัและอำเภอ  

กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ

บูรณาการทุกหน่วยในพื้นที่เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมอย่างจริงจัง

นายอำเภอ ทั่วประเทศ

เพื่อให้การติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นไปอย่าง 
รวดเร็ว
 สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมา มีพี่น้อง 
ประชาชนเข้ารับบริการทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๓ ล้านเรื่อง โดยสามารถ 
ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ ๙๘ อาทิ การบริการเบ็ดเสร็จ จำนวน  
๒.๒ ล้านเรื่อง และการบริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษา จำนวน  
๕.๙ แสนเรื่อง ในส่วนของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๑.๕ แสนเรื่อง  
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๖ โดยสำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย 
จะไดป้ระสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรง่ดำเนนิการแกไ้ขปญัหาใหแ้กพ่ีน่อ้ง 
ประชาชนต่อไป  
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   ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์

ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย เปิดตัว Application “MOI 1567” 

สนองตอบการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล 

 นายชยพล ธิติศักดิ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษก 
กระทรวงมหาดไทย เปดิเผยถงึการดำเนนิงานพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน 
ของศูนย์ดำรงธรรมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น  
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม นั้น ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาทิ การให้บริการ 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ การแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม  
www.damrongdhama.moi.go.th และ Mobile Application SPOND ทำให ้
ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับถึงปัจจุบันมีประชาชนทั่วประเทศใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม 
แล้วมากกว่า ๓ ล้านเรื่อง  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ 
ศูนย์ดำรงธรรม และตอบสนองความต้องการรับบริการของประชาชนในยุคดิจิทัล  
กระทรวงมหาดไทยจงึไดพ้ฒันาระบบบรกิารศนูยด์ำรงธรรม โดยปรบัปรงุและพฒันา 
ระบบงานรับและติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านแอพพลิเคชั่น MOI 1567 ซึ่งเป็น 
แอพพลิเคชั่นร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือ 
แท็บเล็ท และแอพพลิเคชั่น MOI INFO 1567 เป็นแอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารสำหรับประชาชนอีกด้วย
 สำหรับระบบการทำงานแอพพลิเคชั่น MOI 1567 นี้ มีส่วนประกอบ 
ที่สำคัญหลัก คือ ๑. เมนูร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยผู้ใช้สามารถแนบภาพถ่ายแบบ  
Realtime ซึง่มขีอ้ด ีคอื สามารถคน้หาจดุเกดิเหตหุรอืพกิดัของผูใ้ชบ้รกิารผา่นระบบ  

Google Map ได้ทันที รวมทั้งกำหนดจุดในแผนที่ดังกล่าวได้อีกด้วย และ ๒. มีระบบ 
ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลได้ทันที 
เมื่อข้อมูลได้ทำการบันทึกในระบบและเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้ว
 นอกจากนี ้ยงัมแีอพพลเิคชัน่ MOI INFO 1567 ซึง่เปน็แอพพลเิคชัน่ใหบ้รกิาร 
ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์ดำรงธรรม 
ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยมีเมนูให้บริการ เช่น ข้อมูลที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ  
ขอ้มลูขา่วสารราคาสนิคา้เกษตร ขอ้มลูแผนทีเ่กษตร (Agri-Map) ขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพี  
และการให้บริการคำปรึกษา ด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับส่วนราชการใน 
สังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดทุกจังหวัด
 ระบบแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MOI 1567 และ MOI INFO 1567 ด้วยการ 
ใช้คำว่า “1567” หรือ “ศูนย์ดำรงธรรม” ทั้งในระบบ android และ ios โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการใช้งาน หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
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 ตลอดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้เปิด 
ให้บริการศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาจนถึง 
ปัจจุบัน โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี 
การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการ 
ประชาชนใน ๗ ภารกิจหลัก คือ ๑. รับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒. บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
๓. งานบรกิาร-สง่ตอ่ ๔. บรกิารขอ้มลูขา่วสาร/ 
ใหค้ำปรกึษา ๕. รบัเรือ่งราวความตอ้งการและ 
ข้อเสนอแนะ ๖. เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติ 
ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และ  
๗. ดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  
จังหวัดสงขลานับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มี 
การ เปิ ดศู นย์ ด ำ ร ง ธ ร รม  ภาย ใต้ ชื่ อ  
“ศูนย์บริการร่วม” เพื่อให้บริการประชาชน 
ในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล 
 นายกฤษฎา บญุราช ปลดักระทรวง 
มหาดไทย เปิดเผยถึงการดำเนินงานของ  
“ศู นย์ บริ ก ารร่ วม  ศู นย์ ด ำรงธรรม 
จังหวัดสงขลา” ว่า ทางจังหวัดสงขลา 
ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทและงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘๕,๓๘๙ บาท ในการจัดตั้ง 
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลาและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  
ส่วนหน้า ขึ้นที่ห้างบิ๊กซีหาดใหญ่ ๑ (บิ๊กซีคลองแห) ชั้น ๒ โซนไอที  
ในอำเภอหาดใหญ่ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่   
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  
อำเภอหาดใหญ่ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีหน่วยงาน 
สนับสนุนประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา และ 

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์    

พลิกโฉมใหม่ศูนย์ดำรงธรรม “ศูนย์บริการร่วมสงขลา” 
บริการฉับไว เข้าถึงประชาชน

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙ ตลอดจนห้างบิ๊กซีหาดใหญ่ ๑  
ทีเ่อือ้เฟือ้สถานทีโ่ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึง่ศนูยบ์รกิารรว่มฯ จะใหบ้รกิารใน  
๘ ภารกิจหลัก ได้แก่ ๑. งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน  
๒. งานทะเบียนราษฎร์  ๓. งานรับชำระภาษีรถประจำปี   

๔. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๕. งานให้คำ 
ปรกึษา ๖. งานคุม้ครองผูบ้รโิภค ๗. งานบรกิาร 
ขอ้มลูขา่วสาร และ ๘. งานขึน้ทะเบยีนคนวา่งาน  
โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 ด้ านนายทรงพล สวาสดิ์ ธรรม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงผลการ 
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของศูนย์บริการร่วมฯ ว่า  
ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน โดยสถิติ 
ในช่วง ๖ เดือนแรก นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ 
ประชาชนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
จนถึงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  
โดยเฉพาะการรับชำระภาษีรถประจำปี มีผู้มา 
ใชบ้รกิารมากถงึ ๗,๕๔๒ ราย และงานทะเบยีน 

บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๗,๙๑๓ ราย นอกจากนี้เป็นงาน 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน ๑๒๗ ราย งานให้คำปรึกษา ๔๘๖ ราย  
งานบรกิารขอ้มลูขา่วสาร ๑,๑๖๕ ราย และงานขึน้ทะเบยีนคนวา่งาน  
จำนวน ๓๑ ราย ทัง้นี ้จากการสอบถามความพงึพอใจและประเมนิผล 
การดำเนินงานพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจและให้การตอบรับ 
ดีมาก เพราะทำให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ 
เวลาในการเดินทาง ไม่กระทบต่อเวลาทำงาน และยังสามารถมา 
จับจ่ายซื้อสินค้าที่ต้องการได้ในคราวเดียวกันด้วย 
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จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารรายปักษ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย 

และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

จัดทำโดย กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
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