
-1- 
 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด :  
กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  

Development Approach of Damrongtham Center :  
The Case Study In Damrongtham Center of Kanchanaburi Province  

        จักรพันธ์ เตชะฤทธิ์ ** 
 
บทคัดย่อ  
 รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาถึงการน าแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ มาปรับใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 3) เพ่ือค้นหา
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด พบว่า ได้น าแนวคิดบริหารการพัฒนา
ของ George F. Gant อธิบายแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มุ่งเน้นให้การด าเนิน
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดท าให้นโยบาย ภารกิจส าคัญของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบรรลุเป้าหมาย 
อาศัยขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ผลักดันให้นโยบายประสบความส าเร็จมาปรับใช้ ในขั้นตอนการปฏิบัติ  
มีการวางแผน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกด้าน เช่น งานวิชาการ งานประสานงาน 
และงานอื่นๆ โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบมีดังนี้ 1) ขั้นตอนการด าเนินงานบางกรณีมีขั้นตอน 
ที่มากเกินความจ าเป็น 2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะตัวที่ต้อง
ค านึงถึง ท าให้เกิดความล่าช้า 3) บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นและมีจ านวนบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ มีดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
จะประสานงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปด าเนินการทันที 2) กรณีเรื่องเกินอ านาจหน้าที่ 
จะแจ้งให้ประชาชนทราบถึงบทบาทที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 
3) ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศึกษาต่อหลักสูตรที่จ าเป็น กรณีบุคลากรไม่เพียงพอ  
ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการมาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าทีข่องศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
 

ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา  การด าเนินงาน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทน า 
 ปี พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คนปัจจุบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้กระท าการรัฐประหาร
ต่อรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีมูลเหตุ
ในการกระท ารัฐประหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งอย่างหนัก ได้มี
แนวคิดที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งหน่วยงานที่ด าเนินงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คือ “ศูนย์ด ารงธรรม” 
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ทุกจังหวัด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การบริหารราชการ
ในส่วนภูมิภาค และท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการประชาชน 
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
 เมื่อพิจารณาถึงการประกาศค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 96/2557 ในรายละเอียดของ
ค าสั่งจะพบว่า การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกส่วนราชการ ในการบูรณการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์ด ารงธรรม ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีสถานะเป็นกลุ่มงาน
ภายในส านักงานจังหวัด การด าเนินงานต้องเสนอเรื่องผ่านสายการบังคับบัญชา จนถึงผู้อ านวยการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการสั่งการ ให้ข้อเสนอแนะ  
แก่หน่วยงาน ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย แต่ทว่าปริมาณงานที่เข้ามาสู่
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยตามโครงสร้างอัตราก าลัง 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด แต่ละจังหวัดจะมีข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว จ านวนรวม 11 – 12 คน ที่จะต้อง
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของส่วนราชการ
ที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เข้ามาบูรณการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ประสบผลส าเร็จ แต่ทว่าการด าเนินงานประสบปัญหาการให้ความร่วมมือของหน่วยงาน  
ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้เต็มศักยภาพ ท าให้ไม่สามารถท าให้เรื่องยุติ เกิดเรื่องค้างสะสมมาก 
ประกอบกับสถานะของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นกลุ่มงานภายในส านักงานจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะต้องด าเนินงานให้การสนับสนุนการบริหารราชการ ให้แก่ ผู้บริหารจังหวัด 
เช่น นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี หรือจากกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงงานอ่ืนๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ เช่น งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้ค าปรึกษาแก่ผู้ลงทุน งานให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร งานรับเรื่องส่งต่อ เป็นต้น สิ่งที่ต้องยอมรับคือ สังคมไทยในปัจจุบันที่เกิดความเหลื่อมล้ าในมิติ
ด้านต่างๆ น าไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย อาทิ ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาสังคม ปัญหาความ
ยากจน ปัญหาความเป็นธรรมของสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และปัญหาอ่ืนๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อันจะพบเห็นได้ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นของปัญหาดังกล่าว 
ภาครัฐล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ เป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ด้อยประสิทธิภาพ ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ขาดการเอาใจใส่ปัญหาของประชาชน 
ส่งผลให้ประชาชนเลือกที่จะใช้ช่องทางศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือร้องขอให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ที่ประสบพบเจอปัญหา ประกอบกับช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ในปัจจุบันสามารถท าได้สะดวก และ
มีหลากหลายช่องทาง เป็นผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เข้ามายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีมากขึ้น
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กว่าในยุคของอดีต การแก้ไขปัญหายังต้องพึงพาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
ในเรื่องนั้นๆโดยตรง เป็นผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ตามความ
ประสงคข์องประชาชน  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ให้เป็นไปในมิติที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องจากขอบเขตในด้านประชากร ด้านพ้ืนที่ และด้านสังคม มีความเชื่อมโยงทั้งในภาคเศรษฐกิจ 
ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
มีความหลากหลาย ได้เห็นถึงปัญหาที่มีความหลากหลาย ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการค้นหาแนวทาง
ที่จะพัฒนา การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้  
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือ
ปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
(วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 43) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอนการสัมภาษณ์ในเชิงลึก ได้แก่ บุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่สังกัด
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาขอผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ 
จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 1 คน 
 2. นิติกร 1 คน 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 คน 
 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 
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 6. เจ้าหน้าที่ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 1 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของ
การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์บุคคลใดจะใช้ค าถาม
เดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) เป็นค าถามปลายเปิด (Open – ended Question)  
และการสัมภาษณ์จะด าเนินการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวัน 
นัดหมายวันสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้
การจดบันทึกและบันทึกเสียง และก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการจดบันทึก
การสัมภาษณ์ทุกครั้ง และได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์เฉพาะค าถามที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ 
เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น (2) หนังสืออ้างอิง 
ได้แก่ พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น (3) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า 
ในเรื่องนั้นๆไว้แล้วอย่างละเอียด (4) เอกสารของทางราชการ โดยเป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้น
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  
 
 2. วิธีการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัย ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ตามค าถามที่ได้ก าหนดไว้ และการสัมภาษณ์
ตามข้อก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น และผู้วิจัยจะด าเนินการจดบันทึกและบันทึกเสียงค าให้
สัมภาษณ์ตามค าบอกกล่าวของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็น โดยเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่ละราย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยถึงคุณลักษณะ (Qualities) ที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูล เพ่ือน าไปสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือน าไปตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด : 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบพรรณนาความ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย  
 การน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) มาปรับใช้
ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ความส าคัญกับการน าแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) การถือก าเนิดขึ้นของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการปรับตัวจากการปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้ง  
การด าเนินการเป็นไปในลักษณะต่อเนื่อง แต่ไม่ประสบความส าเร็จได้มากเท่าที่ควร ขาดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการ ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน  
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้น าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management : NPM) ประกอบด้วย 7 ระดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Hood   
(เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2553 อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557) ที่เรียกว่า “การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ  
 (1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ 
 (2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน  ภาครัฐต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน 
และการตรวจสอบต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  
 (3) เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน เน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี  
 (4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ  
 (5) เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น  
 (6) เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่น  
ในการจ้างและให้รางวัล 
 (7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด 
 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี้  
 (1) ขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ในบางกรณีมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่มากเกินความจ าเป็น 
 (2) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีหลักเกณฑ์เฉพาะของหน่วยงาน ท าให้
การให้บริการประชาชน ต้องค านึงถึงระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การมีหลักเกณฑ์ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะตัวของหน่วยงาน  
 (3) บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยังขาดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นและมีบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มีดังนี ้
 (1) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทางการด าเนินการ ประสานงานล่วงหน้าไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ต้องรับเรื่องจากศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบ 
เตรียมความพร้อม เตรียมข้อมูล เพ่ือให้ภารกิจหรือปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  
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 (2) กรณีเรื่องที่เกินอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จะชี้แจงให้ประชาชน 
ได้รับทราบในบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้  
 (3) ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่จ าเป็น ส่วนกรณีบุคลากรมีจ านวน  
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ได้ด าเนินการขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่มีข้อกฎหมายเฉพาะตัว 
เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ฯลฯ เพ่ือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
 3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี คือ ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็น ปฏิบัติงาน
ด้วยความมุ่งมั่นใสใจ และมีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  มีการก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ มีการวางแผนการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
มาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้  
 การน าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 
มาปรับใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพบว่า การน าแนวคิด 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปรียบเสมือน
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ มุ่งเน้นการให้บริการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดต้องด าเนินการตามกฎหมาย ลดขั้นตอนการปฏิบัติที่เกินความจ าเป็น มุ่งเน้น
การบูรณาการกับทุกภาคส่วน ตามการจัดตั้งกลุ่มภารกิจของจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 6 กลุ่มภารกิจ 
ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ด้านที่ดิน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
พิทักษ์ระบบคุณธรรม และจัดตั้งชุดเฉพาะ 2 ชุดเฉพาะกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
ช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการด าเนินงานได้ เนื่องจากกลุ่มภารกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นมีอ านาจหน้าที่ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สามารถเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ได้โดยทันทีและสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยชุดภารกิจที่ได้จัดตั้งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิญญา ไล่ไธสง (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
ล าปลายมาศ ได้มีการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนที่เข้ารับบริการ 
มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที น าความรู้ความสามารถมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของประชาชน 
และการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
ตามที่ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ ในภารกิจ 7 มิติ ได้แก่ 1.การรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2.บริการเบ็ดเสร็จ 3.บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ 4.บริการด้านข้อมูล 5.บริการให้ค าปรึกษา 
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6.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และ 7.ด าเนินการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล/รับความเห็น
การปฏิรูปประเทศ อีกท้ังได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติส าหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการท างาน 
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง (2561) เรื่อง การประยุกต์ใช้
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศไทย พบว่า  
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยน าเอาเทคนิควิธีการบริหาร
จัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้มากข้น เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผลงาน 
การบริหารคุณภาพโดยรวม และการรื้อระบบ 
 ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนในการด าเนินงาน ในบางกรณีมีขั้นตอนการด าเนินงานที่มากเกินความจ าเป็น 
ขั้นตอนการด าเนินงานถูกก าหนดจากศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ 
ที่จะต้องเสนอเรื่องไปถึงผู้บริหารจังหวัด เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ มอบแนวทางในการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจหรือเรื่องที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็น
ปัญหาทั่วๆไปหรือเป็นกรณพิีพาทระหว่างเอกชนกันเอกชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้จบเรื่องได้ภายในพ้ืนที่ 
หรือภายในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายปกครอง แนวทางที่ได้ก าหนดดังกล่าว เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่มากเกินความจ าเป็น เพ่ิมระยะเวลาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมชาย สัตยวัน (2563) เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี 
พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี มีการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนโดยมุ่งให้ความส าคัญ ในประเด็นปัญหา
ที่ร้องเรียน ได้แก่ การขอความช่วยเหลือหรือขอความเป็นธรรม ส่วนการจ าแนก แยกแยะเรื่องร้องเรียน 
ศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดอุดรธานีด าเนินตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นหลักปฏิบัติ 
 2) ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะตัว การบริการประชาชนต้องค านึงถึงระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การมีระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับเฉพาะตัว
ของหน่วยงาน ที่รับเรื่องการด าเนินการจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดไปปฏิบัติ แต่ละหน่วยงานมีขั้นตอน 
แนวทางการปฏิบัติที่แตกต่าง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดไม่สามารถที่ก้าวล่วงอ านาจการด าเนินการของ
หน่วยงานที่รับเรื่องไปด าเนินการได้ ท าได้เพียงติดตามความคืบหน้าการด าเนินการได้เท่านั้น จากการ 
ศึกษาพบว่าเหตุแห่งความล่าช้าที่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค มี 2 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ความซับซ้อน
ของเรื่อง ที่จะต้องผ่านการพิจารณาของหลายส่วนราชการ และปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาที่ดิน 
ปัญหาอ านาจในการพิจารณาไกล่เกลี่ยของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ปัญหาการพิจารณาขออนุญาต 
ปัญหาการขอใช้พ้ืนที่ ฯลฯ เป็นอ านาจของหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง แต่ละหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ เงื่อนไขระยะเวลาการพิจารณาแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชาย 
สุนทรธนาภิรมย์ (2562) เรื่อง บทบาทของศูนย์ด ารงธรรมในการระงับข้อพิพาทในชุมชน : ศึกษา
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เมื่อประชาชนน าข้อพิพาทมาร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม 
ศูนย์ด ารงธรรมจะสอบถามคู่พิพาททั้งสองฝ่ายว่ามีความประสงค์หรือสมัครใจที่จะน าข้อพิพาทนั้น  
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ าศูนย์ด ารงธรรมหรือไม่ หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
ประสงค์จะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว ศูนย์ด ารงธรรมก็จะไม่น าข้อพิพาทนั้นเข้าสู่
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กระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะศูนย์ด ารงธรรมจะน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยต้องเกิดจาก
ความสมัครใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุเพราะศูนย์ด ารงธรรมไม่มีอ านาจบังคับให้ฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยที่ฝ่ายนั้นมิได้ยินยอมได้  
 3) บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ยังขาดความรู้ที่จ าเป็นและมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสายรัฐศาสตร์ จึงเกิดข้อจ ากัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก
ภารกิจของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย อีกทั้ง จ านวนบุคลากร
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เมื่อพิจารณา จากตามโครงสร้าง
อัตราก าลัง มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 12 คน แต่ทว่าข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการให้กับกลุ่มงานอ่ืน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานลดน้อยลง ไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่เข้ามาสู่เป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการด้วยตนเองจนจบกระบวนการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมกรณ์ ศรีหะจันทร์ และคณะ (2561) เรื่อง การด าเนินงานการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ด ารงธรรมพบว่า (1) บุคลากรไม่เพียงพอ (2) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย (3) บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะทางด้านของกฎหมาย (4) ข้อจ ากัดด้าน
อ านาจของศูนย์ด ารงธรรมนั้นยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้จนถึงที่สุด ยังมีข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย 
ในบางกรณี และ (5) คู่พิพาทไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  
 1) กรณีข้ันตอนการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการของระบบราชการหลายขั้นตอน 
จะใช้วิธีการประสานงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที่จะศึกษาแนวทาง 
การด าเนินการ ประสานงานล่วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
เตรียมข้อมูล ความพร้อมในทางการปฏิบัติ เพ่ือให้ภารกิจหรือปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ส าหรับในเรื่องที่เป็นประเภทเรื่องทั่วไป สามารถใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง  
ในพ้ืนที่ ด าเนินการได้โดยทันที จะประสานการปฏิบัติไปยังฝ่ายปกครองในพ้ืนที่อ าเภอ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขได้ภายใต้
ขอบเขตอ านาจของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยให้ลดปริมาณงานที่จะเข้ามาสู่ในระดับจังหวัด ได้มากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติกร แซ่พ่ัว (2563) เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรม กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่สามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ในระดับพ้ืนที่ก็ควรให้มีการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้จบภายในพ้ืนที่ โดยใช้กลไก  
การท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หรือเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุน  
 2) ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์เฉพาะตัวของส่วนราชการ  
ในกรณีที่เรื่องที่ประชาชนมาติดต่อมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่
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สามารถให้ความช่วยเหลือได้เจ้าหน้าที่จะท าความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง การแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องข้อเสนอในเชิงนโยบาย ที่ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
จะต้องรับไปแก้ไขระเบียบ และอาจต้องมีการแต่งตั้งให้ข้าราชการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้มีอ านาจ
ในทางกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรวุฒิ กีรติกานต์ (2561) เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการแก้ไขปัญหาและเพ่ิมกรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ กรณีศึกษา
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมสามารถเป็นแกนกลาง
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ แต่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ และศูนย์ด ารงธรรมควรวางตัวเองในสถานะของผู้ประสานงาน
ทรงประสิทธิภาพ แทนที่จะรวบการท างานแบบเบ็ดเสร็จ โดยข้อเสนอแนะส าคัญที่เป็นส่วนส าคัญ  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของศูนย์ด ารงธรรมนั้น ได้แก่ การก าหนดกรอบกฎหมายบางประการ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมสามารถเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้โดยแท้จริง 
 3) ส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เข้ารับการอบรม/ศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านการพัฒนาบุคลากร  
ด้านการประสานงาน และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ท าให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ต้องพิจารณา 
หลักสูตรฝึกอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ด ารงธรรม  
ให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563, 
หน้า 10 – 11) อธิบายว่า เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร
ยั่งยืนได้ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราต้องมีการวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรให้ถูกหลักวิชา  
อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุผล เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้น เรื่องการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวข้อการศึกษาที่ส าคัญอีกหัวข้อหนึ่ง และในประเด็นปัญหาบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้ด าเนินการขอความร่วมมือส่วนราชการ ที่มีกฎหมาย เฉพาะตัวของ
หน่วยงาน และมีบุคลากรทีเ่พียงพอ ให้มาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
ซึ่งการขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
สามารถด าเนินการได้เท่านั้น การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพ่ิมจ านวนบุคลากร ทั้งอัตราข้าราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้เพ่ิมมากขึ้นและเหมาะสมกับปริมาณงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศุภกิต เสนนอก (2558) เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า การด าเนินการมีความล่าช้า บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ไม่
เพียงพอ ข้อเสนอแนะควรมีการสนับสนุนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ใช้
งบประมาณที่มีอยู่ของอ าเภอ (งบบูรณาการ) น าวัสดุและครุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคุม
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ และตรวจสอบและกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  
 1) บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ต้องมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็น เนื่องด้วย 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกลุ่มงานสังกัดส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี ท าหน้าที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารจังหวัดในทุกมิติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ได้ในทุกมิติ เช่น งานวิชาการ งานประสานงาน และงานอ่ืนๆ  สอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
การพัฒนาของ Geoge F. Gant การมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภายใน ตามแนวคิดการบริหารการพัฒนาดังกล่าว บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีความรู้เบื้องต้นในด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย ความรู้ด้านกฎหมาย นโยบาย
รัฐบาล และความรู้ความสามารถอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมใน
การใช้เครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เช่น ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตรพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร แนวทางการพัฒนาดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดด ารงไว้ซึ่งบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ที่จะปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และจะต้องตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนผู้เข้ามาติดต่อราชการ ด ารงไว้ซึ่งบุคลากรผู้มีสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า “ศูนย์ด ารงธรรม” ถือเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ โดยเพ่ิมอ านาจให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ” ในแต่ละจังหวัด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 โดยก าหนด
อ านาจหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และการปฏิบัติงานของส่วนราชการในการบริการ
ประชาชนมีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
และการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้กระทรวง มหาดไทยได้มีการจัดประชุมในระดับผู้บริหารกระทรวง และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
โดยเห็นว่า การเพิ่มอ านาจให้กับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้กลายเป็น “ศูนย์ที่สั่งการเบ็ดเสร็จ”  
 2) บุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ต้องมุ่งมั่นใส่ใจ รับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
โดยทุกภารกิจส าคัญที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ต้องมีการถอดบทเรียน เพ่ือค้นหาข้อบกพร่อง น ามา
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ ทรัพย์ปกรณ์ 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์เพ่ืออ านวยความ
เป็นธรรมศูนย์ด ารงธรรม พบว่า ด้านภารกิจ จ าเป็นต้องก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และด้านการพัฒนาบุคลากร ควรก าหนดให้มีศูนย์อ านวยการหรือ
บุคลากรรับผิดชอบการก ากับดูแลการแก้ไขปัญหาของประชาชนของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการ
ประชุมประสานการปฏิบัติทั้งภายในกระทรวง ระหว่างกระทรวง รวมทั้งภายในพ้ืนที่จังหวัด  
 3) กรณีท่ีได้รับภารกิจส าคัญเร่งด่วน ที่จะต้องด าเนินการทันทีทั้งการผลักดันนโยบายส าคัญ 
และภารกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในบทบาทของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะด้านการ
ประสานงาน สอดคล้องกับการบริหารงานภายนอก ภายใต้แนวคิดการบริหารการพัฒนาของ George 
F. Gant เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้ภารกิจสามารถบรรลุ
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เป้าหมาย เนื่องจากต้องเป็นผู้ถ่ายทอดภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในทันที เจ้าหน้าที่
ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงาน 
ประสานงานส่วนราชการในการผลักดันภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ส่วนราชการที่มาร่วมปฏิบัติ
ได้มีระยะเวลาในการท าความเข้าใจในตัวภารกิจส าคัญที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ ให้การด าเนินการ
สามารถต่อยอดได้ทันที เมื่อมีการสั่งการ หรือมอบแนวทางปฏิบัติที่มาจากผู้บริหารจังหวัด  

ข้อเสนอแนะ 
 1) ด้านโครงสร้างองค์การ เนื่องจากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีภารกิจหลักในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น 
เพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนองในทุกภารกิจ จึงเห็นควร
ปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ให้มีโครงสร้างการปฏิบัติลงไปถึงในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
เอกภาพ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบการบูรณาการ 
 2) ส่งเสริมให้มีกลไกการประสานงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหา 
ให้จบกระบวนการได้ในระดับพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านกลไกของฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากการแก้ไข
ปัญหาอยู่เหนือเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ของระดับพ้ืนที่ จึงส่งเรื่องต่อมายังศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ตามล าดับ  
 3) ประชาสัมพันธ์ในเรื่องภารกิจ อ านาจหน้าที่ แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบแนวทางที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหา
ความเข้าใจที่ว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจะสามารถด าเนินการได้ในทุกเรื่อง มีอ านาจเหนือทุกหน่วยงาน 
โดยที่ไม่มีข้อจ ากัดด้านภารกิจ และอ านาจหน้าที่ เป็นต้น  
 4) ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดควรมีสถานะทางกฎหมาย มีอ านาจสั่งการ 
มากกว่าเป็นหน่วยงานประสานงานให้หน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่รับเรื่องไปด าเนินการ ในกรณีที่
หน่วยงานไม่ด าเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรมีอ านาจในการสั่งการ
ให้หน่วยงานชี้แจง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากจากประชาชน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ อีกทั้ง ในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควรเพ่ิมอ านาจให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ตามกฎหมาย เพ่ือท าให้เรื่องพิพาทสามารถเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย จบลงได้โดยรวดเร็ว
ภายใต้ขั้นตอนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ซึ่งไม่จ าเป็นต้องส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บข้อมูลมีระยะเวลาสั้น กลุ่มประชากรในการเก็บข้อมูลไม่มาก
และไม่หลากหลาย ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแนวทาง การพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องลักษณะพ้ืนที่ สภาพทางสังคม สภาพทาง
เศรษฐกิจ จ านวนประชากร เพ่ือให้ทราบว่ามีความแตกต่างหรือไม่อย่างไร 
 2. ควรขยายขอบเขตประชากรในการวิจัยครั้งต่อไปให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและส่วนราชการ
ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม การบูรณาการร่วมกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจ 
เช่น องค์กรอิสระ ศาล หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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