
 

 

 

การบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 



ข้อมูลทั่วไปศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วิสัยทัศน์ (VISSION) 

เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศ ในการอ านวยความเป็นธรรม ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  

ให้กับทุกภาคส่วน ตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ 

พันธกิจ (MISSION) 

บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตรวจสอบ ท าความจริงให้เป็นที่ประจัก์์ ลละประสานลก้ปัญหา 

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิผล ปลดเปลื้องทุกข์ให้กับประชาชน อย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติตนลละปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอ านวยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายลดน

ภาคใต้ 

ความเป็นมา 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่อ านวยความเป็นธรรมให้กับ

ประชาชนตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๖ / ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง นโยบายเสริมสร้าง

สันติสุขในจังหวัดชายลดนภาคใต้ ที่มีนโยบายยึดถือความเป็นธรรม ลละกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม 

นิติรัฐ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพ่ือฟ้ืนฟูอ านาจรัฐ ลละค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี  

ที ่๒๐๗ /๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การบริหารราชการในจังหวัดชายลดนภาคใต้ ที่ก าหนดให้ศูนย์

อ านวยการบริหารจังหวัดชายลดนภาคใต้ มีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความเป็นธรรมโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญลห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๙ บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ลละได้รับลจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 

โครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ภำรกิจ (Function) 

ส่วนอ ำนวยกำรและกำรบริหำร 

สว่นพฒันาระบบให้ความช่วยเหลอื 

สว่นอ านวยความเป็นธรรมและ                       

ให้ค าปรึกษากฎหมาย 

พืน้ท่ี (Aria) 

กลุม่ภารกิจ จงัหวดั 

ยะลา และสตลู 

กลุม่ภารกิจจงัหวดั 

ปัตตานี และสงขลา 

งานสบืสวนสอบสวนพิเศษ 

กลุม่ภารกิจจงัหวดั 

นราธิวาส 
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อ านาจหน้าที่ 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเรื่องร้องทุกข์ ที่ได้รับจากประชาชน องค์กร

ต่างๆ  ลละ ส่วนราชการ ทุกช่องทางการติดต่อ การประสานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลก้ปัญหาอ านวยความเป็น

ธรรม ลละลจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูล การจัดท าสถิติ ลละการรายงานต่างๆ  

งานให้ค าปรึกษากฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ค าปรึก์ากฎหมาย กับประชาชนที่ร้องเรียน

ร้องทุกข์ องค์กรลละเครือข่ายภาคประชาชน ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งการประสานจัดหาทนายความ เพ่ือ

ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

งานพัฒนาประสิทธิภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ระบบการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับการอ านวยความเป็นธรรม ลละการ

เสริมสร้างเครือข่ายการอ านวยความเป็นธรรม การน าความเป็นธรรมเข้าไปหาประชาชน 

งานสืบสวนสอบสวนพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียน

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายลดนภาคใต้ ประสานชี้ลจงท าความเข้าใจกับผู้ร้องในพ้ืนที่หรือตอบ

ลจ้งผลการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการลก้ไข

ปัญหาการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายลดนภาคใต้ ลละจัดเก็บวิเคราะห์ประมวลผล 

ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายลดนภาคใต้  

พื้นที่ (Area) 

กลุ่มภารกิจจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา (อ าเภอเทพา 

อ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ ลละ อ าเภอสะบ้าย้อย) มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ด าเนินการไกล่เกลี่ย ลละลก้ไข

ปัญหาข้อพิพาท หรือความไม่เป็นธรรม รวมทั้งประสานลก้ไขปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 

ภารกิจ 

๑. รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ลก้ไขปัญหา ให้ความเปน็ธรรม 

๒. ให้ค าปรึก์ากฎหมาย ลนะลนวทางในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  

๓. พัฒนาประสิทธิภาพ การอ านวยความเป็นธรรม  
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ขั้นตอนและวิธีการบรหิารจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

     ๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามช่องทางที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยสะดวก 

รวดเร็ว ทั่วถึง ลละเท่าเทียม เช่น  

๑) การร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศดธ.จชต.ศอ.บต.  

๒) การร้องเรียนผ่านสื่อ เช่น โทรศัพท์สายด่วน, จดหมาย, สื่ออิเลคโทรนิคส์ ฯลฯ  

๓) การร้องเรียนผ่านเครือข่ายการอ านวยความเป็นธรรม เช่น ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมภาค

ประชาชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลละส่วนราชการต่างๆ  

     ๒. การจ าลนกเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ มีกระบวนการจ าลนกเรื่องราวร้อง

ทุกข์ ดังนี้ 

     ๒.๑ เรื่องท่ีควรจะรับไว้พิจารณา 

          (๑) เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนในเรื่องส่วนตัว

ความเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ลละความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า การกระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย การกระท าโดยไม่สุจริตลละการกระท าที่ขัดต่อนโยบายของรัฐ 

          (๒) การร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความ

เดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมลก่ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัดชายลดนภาคใต้ หรือกระท าการอันอาจเป็นภัย

ต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

       (๓) การร้องทุกข์ขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการได้รับความไม่เป็นธรรมจากการสอบสวน

คดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับความมั่นคง หรือค าปรึก์ากฎหมาย 

          (๔) การขอความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ลละ

การเยียวยาจากการได้รับผลกระทบ 

          (๕) การลจ้งเบาะลส หรือข้อเสนอลนะต่างๆ ในการเสริมสร้างสันติสุข 

     ๒.๒ เรื่องท่ีไม่ควรรับไว้พิจารณา (ยุติเรื่อง) 

          (๑) เรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เช่น หนี้สิน สามีภรรยาทะเลาะวิวาท (อาจลนะน าข้อ

กฎหมายลละการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม) 

          (๒) เรื่องท่ีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล หรือท่ีศาลพิพาก์าลล้ว 

          (๓) เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ(อาจพิจารณาส่งเรื่องต่อ) 
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          (๔) เรื่องท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือมติ ครม. (อาจรับเป็นรายกรณีท่ีมีประโยชน์หรือเป็นความ

ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่) 

          (๕) บัตรสนเท่ห์ที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน กรณีลวดล้อมตลอดจนไม่สามารถระบุพยาน ที่จะ

น าไปสู่การลสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจัก์์ (อาจลจ้งเรื่องให้ส่วนราชการทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหาร

ราชการหรือปฏิบัติราชการ) 

    ๒.๓ วิธีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงลละการจัดล าดับความส าคัญการด าเนินการดังนี้ 

  (๑) เรื่องด่วนที่สุด ลละส าคัญที่สุด เช่นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงลละสาธารณชน 

โดยเฉพาะที่มาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ เบื้องต้นจะน าเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต.  

เพ่ือโปรดทราบลละพิจารณาด าเนินการในส่วนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้  จะประสานตรวจสอบ

ข้อมูลน าเสนอทันที เพ่ือให้เลขาธิการ ศอ.บต. หรืองรองเลขาธิการ ศอ.บต. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งการ

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ศดธ.จชต. จะจัดชุดเผชิญเหตุลงพ้ืนที่เพ่ือประสานลก้ปัญหากับจังหวัด อ าเภอ หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลละน าเรียนรายงานข้อมูลให้ เลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ทราบทุก

ระยะ   

  (๒) เรื่องด่วนมาก ลละส าคัญมาก เช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม  ศดธ.จชต. จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กับผู้บริหารของจังหวัด อ าเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือประสานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคดีพิเศ์ลละติดตามคดี ส านักบริหารงานยุติธรรม ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

น าข้อมูลเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

  (๓) เรื่องที่มีความส าคัญ เช่น การลจ้งเบาะลสเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ศดธ.จชต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงลละ

ประสานลก้ไขปัญหาเบื้องต้น ลละน าเสนอข้อเท็จจริงลละประสานลก้ไขปัญหา พร้อมความเห็นรายงาน เลขาธิการ 

ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑๕ วัน 

  (๔) เรื่องทั่วไป เช่น การขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ การขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน ศดธ.จชต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงลละลก้ไขปัญหา สรุปผล

รายงานเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน  

     ๒.๔ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลละประสานลก้ไขปัญหา 

  (๑) เรื่องส าคัญที่สุด เลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ลงนามประสานลจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือด าเนินการอื่นตามดุลยพินิจ 

  (๒) เรื่องส าคัญมาก เลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ลงนามประสานลจ้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือด าเนินการอ่ืนตามดุลยพินิจ 

 



-๕- 

 

  (๓) เรื่องที่ส าคัญ เช่น การลจ้งเบาะลส ในลัก์ณะบัตรสนเท่ห์หรือทางโทรศัพท์  สายด่วน 

๑๘๘๐ หรือเรื่องทั่วไป ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการ

ลงชื่อ หรือโทรศัพท์ลจ้งข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลก้ไขปัญหา ลละรวบรวมรายงาน

เลขาธิการ ศอ.บต. เพ่ือโปรดทราบลละพิจารณาสั่งการ 

  (๔) เรื่องติดตามเรื่องเดิม หรือเร่งรัดการรายงานผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดน

ภาคใต้ ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อ เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความล่าช้ามาก

เกินไป บันทึกเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล ละ

พิจารณาสั่งการ 

  (๕) เรื่องลจ้งผลความคืบหน้า การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดชายลดนภาคใต้ ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อ 

  (๖) เรื่องลจ้งผลการด าเนินการสิ้นสุดหรือยุติเรื่อง กรณีเป็นเรื่องส าคัญที่สุด ส าคัญมาก ส าคัญ 

ศดธ.จชต. บันทึกเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาลงนามลจ้งผู้ร้องทราบ กรณีเรื่อง

ทั่วไปผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อลจ้งผู้ร้องทราบ 

     ๒.๕ การพิจารณายุติเรื่อง 

        ๒.๕.๑ เรื่องท่ีพิจารณายุติ 

        (๑) เรื่องท่ีมีการตรวจสอบลล้ว ไม่มีมูลความจริงตามข้อร้องเรียน หรือไม่สืบเสาะหา

พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการเพ่ิมเติม 

        (๒) เรื่องท่ีจะส่งให้หน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พิจารณาด าเนินการลล้ว 

        (๓) เรื่องท่ีลจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการลก้ไขปัญหาลล้ว จะยุติทางสถิติ ลละ

ติดตามจนกว่าปัญหาจะได้รับการลก้ไข 

         (๔) เรื่องท่ีลก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนส าเร็จ ลละผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ 

         (๕) เรื่องลจ้งเบาะลสทั่วไป หรือลจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการบริหารราชการ 

หรือลจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการ 

                   ๒.๕.๒ ผู้มีอ านาจพิจารณายุติ 

        (๑) เรื่องส าคัญที่สุด ลละเรื่องส าคัญมาก เลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. 

เป็นผู้พิจารณาสั่งการ 

        (๒) เรื่องส าคัญ หรือเรื่องทั่วไป ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ 

พิจารณาสั่งการ ลละรวบรวมรายงานเลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ทราบ ลละพิจารณา 

 
 


