คู่มือ

การบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์ (VISSION)
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะเป็นเลิศ ในการอานวยความเป็นธรรม ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับทุกภาคส่วน ตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ
พันธกิจ (MISSION)
บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ตรวจสอบ ทาความจริงให้เป็นที่ประจัก์์ ลละประสานลก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิผล ปลดเปลื้องทุกข์ให้กับประชาชน อย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติตนลละปฏิบัติราชการ ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการอานวยความเป็นธรรม เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายลดน
ภาคใต้
อานาจหน้าที่
ศูน ย์ ดารงธรรมจั งหวัดชายลดนภาคใต้ เป็นหน่ว ยงานที่มีอานาจหน้าที่ อานวยความเป็นธรรมให้ กับ
ประชาชน มีอานาจหน้าที่ในการอานวยความเป็นธรรมโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๙(๖)
ลละมาตรา ๑๒ ลห่งพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายลดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพลละอานวยความเป็นธรรมลก่ประชาชนโดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือลละประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งตรวจสอบลละลก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ

โครงสร้างศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภารกิจ (Function)

พื้นที่ (Aria)

ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจจังหวัดยะลา

ฝ่ายอานวยความเป็นธรรม
ลละให้คาปรึก์ากฎหมาย

ภารกิจจังหวัดปัตตานี ลละสงขลา

ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพ

ภารกิจจังหวัดนราธิวาส ลละสตูล

-๒๑. มีหน้าที่
๑.๑ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่
๑.๑.๑ อานวยการลละประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ การรับเรื่องร้องทุกข์
๑.๑.๒ ประสานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดชายลดนภาคใต้ให้ลล้วเสร็จ (มีคาตอบ) โดยเร็วที่สุด
๑.๑.๓ การประสานกับหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีการลก้ปัญหาให้
เป็นไปโดยเร็ว
๑.๑.๔ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายอานวยความเป็นธรรมและให้คาปรึกษากฎหมาย มีหน้าที่
๑.๒.๑ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลละให้คาปรึก์าทางกฎหมาย
๑.๒.๒ ประสานกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคประชาชนในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
๑.๒.๓ ประสานกับเจ้าหน้าที่สายด่วน ๑๘๘๐ เพื่อดาเนินการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ลละการจัดทารายงานเสนอเลขาธิการ ศอ.บต.
๑.๒.๔ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพ มีหน้าที่
๑.๓.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การอานวยความเป็นธรรมให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า การจัดทาลผนงาน โครงการ/กิจกรรมดาเนินการตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ การ
ประสานกับหน่วยงานราชการ หรือองค์การภาคประชาชนในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม
๑.๓.๒ จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล การบริห ารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดทา
รายงานอื่น ๆ
๑.๓.๓ การดาเนินการด้านธุรการ การเงิน ลละการบริหารงานบุคคล
๑.๓.๔ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พื้นที่ (Area)
งานภารกิจจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล ลละจังหวัดสงขลา (อาเภอเทพา
อาเภอนาทวี อาเภอจะนะ ลละอาเภอสะบ้าย้อย) มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวร้องทุกข์
ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ให้ลล้วเสร็จ (มีคาตอบ) โดยเร็วที่สุด ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบหรือหน่วยงาน
องค์กรภาคเอกชนประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีการดาเนินการลก้ไขปัญหาให้เป็นไปโดยเร็ว

๒. ขั้นตอน…

-๓๒. ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มี ดังนี้
๒.๑ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามช่องทางที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยสะดวก
รวดเร็ว ทั่วถึง ลละเท่าเทียม เช่น (๑) การร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศดธ.จชต. ศอ.บต. (๒) การร้องเรียน
ผ่านสื่อ เช่น โทรศัพท์สายด่วน, จดหมาย, สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ (๓) การร้องเรียนผ่านเครือข่ายการอานวยความ
เป็นธรรม เช่น ศูนย์อานวยความเป็นธรรมภาคประชาชน ลละส่วนราชการต่าง ๆ
๒.๒ การจาแนกเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้ มีกระบวนการจาลนกเรื่องราว
ร้องทุกข์ ดังนี้
๒.๒.๑ เรื่องที่ควรจะรับไว้พิจารณา
(๑) เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนในเรื่อง
ส่วนตัว ความเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ลละความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้น เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า การกระทานอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การกระทาโดยไม่สุจริตลละการกระทาที่ขัดต่อนโยบายของรัฐ
(๒) การร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมลก่ประชาชน หรือความไม่สงบในจังหวัดชายลดนภาคใต้ หรือกระทาการอันอาจ
เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(๓) การร้ องทุกข์ขอความช่ วยเหลืออันเนื่องมาจากการได้รับความไม่เป็นธรรมจากการ
สอบสวนคดีอาญา หรือคดีเกี่ยวกับความมั่นคง หรือคาปรึก์ากฎหมาย
(๔) การขอความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลละการเยียวยาจากการได้รับผลกระทบ
(๕) การลจ้งเบาะลส หรือข้อเสนอลนะต่าง ๆ ในการเสริมสร้างสันติสุข
๒.๒.๒ เรื่องที่ไม่ควรรับไว้พิจารณา (ยุติเรื่อง)
(๑) เรื่องร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เช่น หนี้สิน สามีภรรยาทะเลาะวิวาท (อาจลนะนา
ข้อกฎหมายลละการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม)
(๒) เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล หรือศาลพิพาก์าลล้ว
(๓) เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ (อาจพิจารณา
ส่งเรื่องต่อ)
(๔) เรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาลหรือมติ ครม. (อาจรับเป็นรายกรณีที่มีประโยชน์หรือ
เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่)
(๕) บั ต รสนเท่ห์ ที่ไม่ ระบุ พยาน หลั ก ฐาน กรณีการร้อ งเรียนกล่ า วโท์ที่ข าดข้ อมู ล
หลั กฐานพยานลวดล้ อ มจนไม่ส ามารถที่จ ะนาไปสู่ การลสวงหาข้อเท็ จจริ งให้ เ ป็นประจัก ์์ (อาจลจ้งเรื่ องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการบริหารราชการหรือปฏิบัติราชการ)

๒.๒.๓ เรื่องที่มี...

-4๒.๒.๓ เรื่องที่มีการร้องทุกข์ไปยังหลายหน่วยงานลล้ว เช่น จังหวัด อาเภอ หรือหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ องจึ งมาร้ องทุกข์ ซึ่งจะพิจ ารณาว่าควรรับหรือไม่ค วรรับตามหลั กเกณฑ์ ข้ างต้น หากเป็นเรื่องที่ควรรับจะ
ดาเนิ นการเร่ งรั ดจั งหวัด อาเภอ หรื อหน่ว ยงานเจ้าของเรื่องให้ รีบดาเนินการ หากเป็นเรื่องที่ไม่ควรรับจะให้
คาปรึก์าลละชี้ลจงทาความเข้ากับผู้ร้อง รวมทั้งการลนะนาข้อกฎหมายลละการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หาก
เป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านจังหวัด อาเภอ หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องจะลนะนาหรือจดหมายให้ผู้ร้องไปพบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างกลไกปกติให้มีความเข้มลข็งลละ ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในภาครัฐ
๒.๓ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานแก้ไขปัญหา ศดธ.จชต. เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ลละประสานลก้ไขปั ญหา บางเรื่ องที่มีความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ ดาเนินการ
ตรวจสอบโดยมีการจัดลาดับความสาคัญลละการดาเนินการ ดังนี้
(๑) เรื่ อ งด่ว นที่สุ ด ลละส าคั ญที่สุ ด เช่ น เรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่อความมั่นคงลละสาธารณชน
ส่ ว นรวม โดยเฉพาะที่ มาจากการกระทาของเจ้า หน้ าที่ รัฐ เบื้อ งต้ นจะน าเสนอเลขาธิก าร ศอ.บต. หรื อรอง
เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อโปรดทราบลละพิจารณาดาเนินการ ในส่วนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายลดนภาคใต้จะ
ประสานตรวจสอบข้อมูลนาเสนอทันที่เพื่อให้เลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสั่งการ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ศดธ.จชต. จะจัดชุดเผชิญเหตุลงพื้นที่เพื่อประสานลก้ปัญหากับจังหวัด
อาเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลละนาเรียนรายงานข้อมูลให้เลขาธิการ ศอ.บต. หรือ รองเลขาธิการ ศอ.บต.
ทราบทุกระยะ
(๒) เรื่องด่วนมาก ลละสาคัญมาก เช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ศดธ.จชต. จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับผู้บริหารของจังหวัด อาเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลละลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง นาข้อมูลเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. พิ จารณาสั่งการ
โดยเร็ว
(๓) เรื่องที่มีความสาคัญ เช่น การลจ้งเบาะลสเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ศดธ.จชต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงลละ
ประสานลก้ไขปัญหาเบื้องต้น ลละนาเสนอข้อเท็จจริ งลละประสานลก้ไขปัญหาพร้อมความเห็นรายงานเลขาธิการ
ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน
(๔) เรื่องทั่วไป เช่น การขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ การขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ศดธ.จชต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็ จจริงลละลก้ไขปัญหาสรุปผล
รายงานเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน
๒.๔ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงลละประสานลก้ไขปัญหา
(๑) เรื่องตามข้อ ๒.๓ (๑), (๒) สาคัญที่สุด เลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้
ลงนามประสานลจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดาเนินการอื่นตามดุลยพินิจ
(๒) เรื่องตามข้อ ๒.๓ (๓) เช่น การลจ้งเบาะลส ในลัก์ณะบัตรสนเท่ห์หรือทางโทรศัพท์สายด่วน
๑๘๘๐ หรือเรื่องทั่วไป ผอ.กสม. ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อ หรือโทรศัพท์ลจ้งข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลก้ไขปัญหา ลละรวบรวมรายงานเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อโปรดทราบลละพิจารณา
สั่งการ
(๓) เรื่องติดตาม…

-5(๓) เรื่องติดตามเรื่องเดิม หรือเร่งรัดการรายงาน ผอ.ศดธ.จชต. ลงนามในหนังสือประทับตราลทน
การลงชื่อ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความล่าช้ามากเกินไป บันทึกเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรอง
เลขาธิการ ศอ.บต. ลจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลละพิจารณาสั่งการ
(๔) เรื่ อ งลจ้ ง ผลความคื บ หน้ า การด าเนิ น การให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ ผอ.ศดธ.จชต.
ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อ
(๕) เรื่องลจ้งผลการดาเนินการสิ้นสุดหรือยุติเรื่อง กรณีเป็นเรื่องตามข้อ ๒.๔ (๑) ศดธ.จชต.
บันทึกเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณาลงนามลจ้งผู้ร้องทราบ กรณีเรื่องตามข้อ ๔
(๒) ผอ.กสม. ลงนามในหนังสือประทับตราลทนการลงชื่อลจ้งผู้ร้องทราบ
๒.๕ การติดตามผลการดาเนินการ
เมื่อมีการลจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงลล้วหากพ้นระยะเวลาที่กาหนดลล้วยัง
ไม่ได้รายงานผลจะมีการลจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกาหนด ๑๕ วัน นับตั้งลต่การเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๗ วัน นับตั้งลต่การเตือนครั้งที่ ๒
๒.๖ การพิจารณายุติเรื่อง
๒.๖.๑ เรื่องที่พิจารณายุติ
(๑) เรื่ องที่ มี การตรวจสอบลล้ ว ไม่ มี มู ลความจริ งตามข้ อร้ องเรี ยน หรื อไม่ สื บ เสาะ หา
พยานหลักฐานเพื่อดาเนินการเพิ่มเติม
(๒) เรื่องที่จะส่งให้หน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พิจารณาดาเนินการ
ลล้ว
(๓) เรื่องที่ลจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการลก้ไขปัญหาลล้ว จะยุติทางสถิติ ลละติดตาม
จนกว่าปัญหาจะได้รับการลก้ไข
(๔) เรื่องที่ลก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนสาเร็จ ลละผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจ
(๕) เรื่ องลจ้ งเบาะลสทั่ว ไป หรื อลจ้ง หน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นข้อ มูล ในการบริห าร
ราชการ หรือลจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการ
๒.๖.๒ ผู้มีอานาจพิจารณายุติ
(๑) เรื่ อ งตามข้ อ ๒.๔ (๑) เลขาธิ ก าร ศอ.บต. หรื อ รองเลขาธิ การ ศอ.บต. เป็ น ผู้
พิจารณาสั่งการ
(๒) เรื่องตามข้อ ๒.๔ (๒) หรือเรื่องทั่วไป ผอ.กสม. พิจารณาสั่งการลละรวบรวมรายงาน
เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการ ศอ.บต. ทราบลละพิจารณา



ขัน้ ตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศดธ.จชต.)
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
มาด้วยตนเอง
โทรศัพท์สายด่วนอุ่นใจ
1880 ศอ.บต.

ศดธ.จชต.
รับเรื่องเข้าระบบ

ทางจดหมาย
ทางเว็บไซด์ ศอ.บต.

เสนอ ผอ.
ศดธ.จชต.
พิจารณาเรื่อง

ลจ้งเรื่องให้สานัก/
กอง/ศูนย์ ที่
เกี่ยวข้องตาม
ภารกิจ

ผอ.ศดธ.จชต.
มอบหมายงานเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ ศดธ.จชต. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
1-2 วัน
เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงลล้ว
สามารถหาข้อยุติได้

ลจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
ลละพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
7 วันทาการ

ยุติเรื่องโดย ผอ.ศดธ.จชต.
2 วันทาการ

ยุติเรื่องโดย เลขาธิการ ศอ.บต.
3 – 7 วันทาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
15 – 30 วันทาการ
เสนอเลขาธิการ/รองเลขาธิการ

ลจ้งผู้ร้องทราบ

3-7 วันทาการ
ยุติเรื่องลจ้งผู้ร้องทราบ

