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เอกสารความรู้ฉบับที่ 2/2562 ชุดนี้ประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 5 ตอน โดยฉบับนี้เป็นตอนที่ 1 ที่ได้รวบรวมจากค าบรรยาย  
การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร เทคนิคการท างาน และประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจ หน้าที่ พัฒนา
ศักยภาพการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น โดยประกอบด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 นายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ในหัวข้อ “ประสบการณ์นักบริหาร” 

 นายประทีป  กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ในหัวข้อ “ภารกิจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยใน
การบริหารงานที่ดิน” 

 นายอภิชาติ   โตดิลกเวชช์   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้จนและลด
ความเหลื่อมล  า”     

 นายชยพล  ธิติศักดิ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในหัวข้อ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื นที่” 

 ร้อยต ารวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง  
ในหัวข้อ “เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื นที่ให้
สัมฤทธิ์ผล”   



 นายสุรอรรถ ทองนิรมล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ในหัวข้อ “ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  

 ทั้งนี้เอกสารความรู้ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด ารงราชนุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
www.Stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 
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นายสุธี มากบุญ  

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
   “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” คือพระปฐมบรมราชโองการ แห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
 

“คนดีของฉันรึ  จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ     
ไม่อิจฉาริษยา ไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้า ๆ แต่จะท าหน้าที่ของตน
ให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม” ความเป็นคนดีของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า  

 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เคยทรงกล่าวไว้ว่า “คนเราควรจะให้ แต่ไม่ควรจะขอ
อะไรจากคนอ่ืน ควรจะกินพอประมาณ ไม่ควรจะมากเกินไปถึงกับ   
ท้องกาง ควรช่วยเหลือคนอ่ืนไม่ใช่เหยียบย่ า ควรรับใช้ ไม่ควรคิดเป็น
นายคน” กับผู้พิพากษาทั้งหลาย ท่านทรงสอนไว้ เป็นบทกลอน ซึ่งถือเป็น
คติของวงการตุลาการ คือ  

“เอ็งกินเหล้า เมายา ไม่ว่าหรอก แต่อย่าออก นอกทาง
ไป ให้เสียผล จงอย่ากิน สินบาท คาดสินบน เรามันชน ชั้นปัญญา   
ตุลาการ”  
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ตัวอย่างที่อัญเชิญมาพอสังเขปข้างต้น เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
แม้แต่สถาบันสูงสุดของประเทศซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย
ทุกคนก็ยังยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือด ารง
คงอยู่ไว้ซึ่งความเป็นชาติของไทยอย่างมั่นคงสืบต่อไป  

 
จุดแตกหัก ? 

จุดแตกหักของการพัฒนาอยู่ที่จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางและผลของการพัฒนา
ประเทศ โดยมีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นก าลังส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการด าเนินงานในทุกด้าน
จะต้องมุ่งเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 
โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐานส าคัญ 3 ประการ (3 ความ) คือ 1. ความไม่รู้ 2. ความยากจน  
3. ความเจ็บไข้ การบริหารงานจังหวัดให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์ 

จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ทั้ง ศาสตร์และ
ศิลป์ ประกอบกัน ศาสตร์ ก็คือ ความรู้
ความสามารถทั้งในและนอกวิชาการ 
ศิ ล ป์  ก็ คื อ  ค ว า ม มี เ ห ตุ มี ผ ล 
ประสบการณ์ ปฏิภาณไหวพริบ การรู้จัก
ประยุกต์ใช้พลิกแพลงตามสถานการณ์ 
ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีด้วย นอกจากรูปแบบและ
วิธีการด าเนินงานแล้ว ในส่วนของตัว
ผู้น าก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
การเป็นผู้น าที่ดีอย่างแท้จริง มิใช่เพียง
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แค่การได้มาซึ่งยศ ต าแหน่ง อ านาจเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจ
และหน้าที่ของผู้น าอันพึงมีพึงกระท าที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ได้มา
ซึ่งยศ ต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านั้น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า “ต้องท า
หน้าที่เพื่อหน้าที่และผลงาน ห้ามท าหน้าที่เพื่อผลประโยชน์เด็ดขาด” 
ดังนั้น สิ่งที่น่าจะกล่าวได้ว่า มีความส าคัญท่ีสุดซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนเป็นที่เคารพรัก 
ศรัทธา เป็นศูนย์รวมจิตใจได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนอย่าง
แท้จริงก็คือการประพฤต ิปฏิบัติตัวของผู้น าแต่ละคน ตามหลักของการ…  

“ครองตน ครองคน ครองงาน” เหมือนดังที่ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงด ารัสต่อ
สมุหเทศาภิบาลคนหนึ่ง ที่มาทูลลาเพ่ือไปรับต าแหน่งใหม่ว่า “...เจ้าคุณ 
อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัตรา จะไปอยู่ที่ไหนก็
ตาม ถ้าเจ้าคุณท าให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอด
เจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็น
สุขเช่นเดียวกัน ...”  
 

หลักการส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
 หลักส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ทดแทนคุณแผ่นดินมี 5 ประการ คือ 

1. การเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดีที่สุด 
2. การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุดในทุก ๆ เรื่อง ภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
3. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นที่พ่ึงของ

ประชาชนให้ดีที่สุด 
4. การใช้หลักธรรมาภิบาล 
5. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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 หลักส าคัญในการปฏิบัติราชการ ใช้หลัก 5 ร่วม 3 ประสาน คือ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล 
และการประสานงาน ประสานใจ ประสานการปฏิบัติ 
 1.การเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดี
ที่ สุด  ด้ วยการปฏิบัติ ร าชการโดยน้ อมน าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มาเป็นหลักในการปฏิบัติ ซึ่งขอยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 
 

  พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 
วันที่ 11 ธันวาคม 2512 

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคน
เป็นคนดี ได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่
การท าให้ทุกคน เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุม คนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือนร้อน
วุ่นวายได”้  

 
  พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  

ปีพุทธศักราช 2530 

วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2530 
“ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ ความรู้

วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความเป็น
จริง ต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการ
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รักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดิน ต้องมี
ความสงบและหนักแน่น ทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความ
บกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้
เจริญงอกงาม ท าความเสียหายให้แก่ การกระท า ความคิด และการงาน.” 

 

2. การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุดในทุก ๆ เรื่อง 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ที่ชัดเจน โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีแผนพัฒนาอ าเภอที่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด เป็นกรอบในการปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับนโยบายที่
ส าคัญ เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน การควบคุมค่าเช่านา การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคมและการกระจายรายได้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น 
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3. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนให้ดีที่สุด โดยการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดต้องเชิญองค์กร 
ทุกภาคส่วนมาร่วมในการก าหนด ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น/ท้องที่ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน  
ภาคประชาสังคม ผู้แทนฝ่ายการเมือง รวมถึงภาคประชาชน ประสาน
ความร่วมมือทุกภาคส่วนท าการบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้เรียบร้อยในทกุพ้ืนที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. การใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักส าคัญในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี  อันประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 6 ประการ คือ  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ประกอบกับการด าเนินตามรอยพระยุคลบาท “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” คือ พระปฐมบรมราชโองการ
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวาง “รากฐานธรรม” ให้กลายเป็น “รากฐานไทย” 
ที่ข้าราชการควรน้อมน าไปใช้ในการ“ครองตน ครองคน ครองงานและ
ครองสังคม” เพ่ือให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น ในฐานะข้าราชการ
รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทของประเทศไทย จึงควรถือเอาพระองค์เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง 
ตั้งปณิธานเพื่อสืบสานงานของพระองค์และเพ่ือประชาชน ด้วยปณิธานเพ่ือ
ในหลวง 3 ประการ คือ เป็นคนดี ท าความดี มีชีวิตพอเพียง 
 5 .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารที่
มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผล เป็นเครื่องมือส าคัญอย่าง
หนึ่ ง  อั น เ กิ ด จ าก การปรั บปรุ ง ผลกา ร
ด าเนินงานขององค์กรที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
เ พ่ือให้ เกิดการท า งานที่มีประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 
โดยใช้การสร้างตัวชี้วัดผลการด า เนินงานที่ เป็นรูปธรรมวัดผลการ
ปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ผลสัมฤทธิ์เพียงใดพิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด   

  
 ทั้งนี้ ได้รวมถึงการใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการปฏิบัติ ที่ช่วย
เป็นเข็มทิศในการบริหารงานที่อาศัยความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับ
แผนในระดับต่างๆ โดยมีหลักการบริหารที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความส าคัญ
กับความสอดคล้องและเชื่อมโยง ระหว่างนโยบายการพัฒนาประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน แผนท้องถิ่น และโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง  

2) เปิดโอกาสให้องค์กรทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
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3) ท างานแบบการบูรณาการ โดยการบูรณาการจะต้องท าให้
ครบถ้วนทุกกระบวนการในการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนสิ้นสุด
กระบวนการในการพัฒนา รวมถึงการบูรณาการระหว่างองค์กรทุกภาค
ส่วนในสังคม 

 
 

บทสรุป  
พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ว่า "บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข" ซึ่งเป็นค าที่บอกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวตน ของคน
มหาดไทยอย่างชัดเจน หากได้ท่องจ ากันอย่างขึ้นใจก็สามารถใช้เป็นเครื่อง
เตือนใจ เป็นเข็มทิศชี้ทาง ให้คนมหาดไทยได้คิดถึงสิ่งที่ควรคิด รู้ในสิ่งที่
ควรรู้และท าในสิ่งที่ควรท าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน การที่คน
มหาดไทยจะสามารถบ าบัดให้หมดทุกข์และบ ารุงให้มีสุขได้อย่างแท้จริงนั้น
มีความจ าเป็นต้องทราบอดีต พิชิตปัจจุบันและรู้ทันอนาคต เพ่ือจะได้รู้เท่า
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ทันและรู้แท้ทั้งเรื่องของทุกข์และสุข รวมทั้งจะต้องมีจิตใจที่มั่นคง ในการ
ทุ่มเทและเสียสละ ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
เมื่อไม่ได้มุ่งบ ารุงสุขให้ตัวเองแล้วตัวเองจะต้องทุกข์ ต้องรู้จักใช้สติและ
ปัญญาพิจารณาตามเหตุและปัจจัยที่สมควร นอกจากนี้ ยังจะต้องมีจิตใจ  
ที่แน่วแน่ไม่มัวเมาหลงใหลในอ านาจที่มีแล้วใช้อ านาจนั้นในทางมิชอบเสีย
เอง นี่คือสิ่งที่คนมหาดไทยต้องเอาชนะตัวเองให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจตามพระราชปณิธาน      
ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ องค์ปฐม
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
อ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงอย่างยิ่งตามมา คือกลับกลายเป็นการบ าบัดสุข บ ารุงทุกข์
เกิดขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ อันเป็นการท าลายเกียรติยศศักดิ์ศรี
ของคนมหาดไทยลงอย่างสิ้นเชิง  
 อีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากคนมหาดไทยให้มีความตระหนักเป็น
อย่ างยิ่ งก็คื อการรั กษาสถาบั นผู้ ว่ า ราชการจั งหวัด ไว้ ให้ คงอยู่ คู่
กระทรวงมหาดไทย เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนมหาดไทยในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิตลอดไป 
ความเจริญหรือความเสื่อมของกระทรวงมหาดไทยไม่ ได้ เกิดจาก
บุคคลภายนอก แต่เกิดจากพวกเรากันเอง หากพวกเราสามารถท าให้ 
ส่วนราชการยอมรับ ท าให้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณงามความดี  ความรู้ 
ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่พึงของประชาชนได้อย่าง
แท้จริงแล้ว กระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่บุคคลบางกลุ่มออกมา
เรียกร้องเป็นระยะ ๆ ก็จะไม่สามารถท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
สถาบันผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างแน่นอน. 
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งานกรมที่ดิน ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อน

การจัดการที่ดินให้ เ กิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประชาชน โดยการบูรณาการร่ วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่
ประชาชน ด้วยระบบฐานข้อมูลที่ดินอันเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้
ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง โดยใช้ระบบการให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทย 
ให้มีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับสากล  
ใน 5 งานบริการที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. LandsMaps 

ในปัจจุบันเราสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโฉนดที่ดินโดยไม่
ใช้เลขที่โฉนดที่ดินได้ ด้วยการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมที่ดิน 
สืบเนื่องจากมีปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย 

เกิดปัญหาการให้บริการด้านรังวัด  
 การขอรับบริการของประชาชนด้านรังวัดมีผู้ใช้บริการมาก  
 ประชาชนไม่ ได้รับความสะดวกเนื่องจากคิวรั ง วัดนาน 

เนื่องจากบุคลากร/งาน/ เครื่องมือ ไม่สมดุล 



11 
 

 
 

 การรังวัดไม่เป็นมาตรฐานสากล  
 ขั้นตอนและเวลาการรังวัดตามระเบียบ ใช้เวลา 107 วัน เป็น

อย่างน้อย เนื่องจากมีหลายขั้นตอน/เสียเวลา  
 ค่าใช้จ่ายมาก  
 ความไม่น่าเชื่อถือและเกิดข้อพิพาท  
 งบประมาณไม่เพียงพอจัดจ้างบุคลากรช่วยงานรังวัด 
เกิดปัญหาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อมูลและระบบทั่วประเทศแตกต่างกัน  
 มีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูล เอกสารสิทธิทั้งระบบ และ

ระเบียบการบริการ  
 มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลผังรูปแปลงที่ดิน (zoning) และ

ราคาประเมิน  
 มีอุปสรรคในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
แนวทางการขับเคลื่อน/แก้ไขปัญหา  
การให้บริการด้านรังวัด 

 1.ลดระยะเวลารอการรังวัดให้อยู่ภายใน 60 วัน 
 2.ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS) โดยมีค่าพิกัดทุกมุมเขต 
 3.โฉนดที่ดินทั่วประเทศจะมีค่าพิกัดโดยระบบดาวเทียมจากการ
รังวัดด้วยแผนที่ชั้น 1 
 4.สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาช่าง
รังวัดเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ 
 5.ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1. พัฒนาการบริการข้อมูลเอกสารสิทธิตามกรอบข้อกฎหมาย 

โดยมีการปรับปรุงระบบและระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าดูรูปแปลงที่ดิน พร้อม
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ราคาประเมินได้ โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลเลขท่ีโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบ
แนวเขตท่ีดิน (Zoning) ในเว็บไซต์ และ LandsMaps 

2. จัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ ในระบบ
เดียวกันทั่วประเทศส าหรับรองรับการท านิติกรรมต่างส านักงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประโยชน์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครฐั 
(Service Reform) 

 ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการชี้แนวเขตของเจ้าของที่ดิน แปลง
ข้างเคียงคิดเป็นมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท (จากการลงทุนในระบบ 
RTK GNSS & Rover มูลค่า 62,255.80 ล้านบาท) 

 ลดข้อพิพาทและเวลารอคิวการรังวัด  
 ป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ รวมถึงพ้ืนที่อุทยานและป่าสงวน  
 Big Data Sharing & Transparency (ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

จาก Digital Mapping Camera ให้หน่วยงานอื่นน าไปต่อยอด)  
 เมื่อการยกระดับการรังวัดเป็นแผนที่ชั้นหนึ่งเสร็จสิ้นทั่วประเทศ

แล้ว จะน าไปสู่ THAILAND 4.0 อย่างแท้จริง เนื่องจากโฉนดที่ดินทุกแปลง
ได้เปลี่ยนเป็นแผนที่ชั้นหนึ่งครบทั่วประเทศ 

 ประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบผัง แนวเขตที่ดิน (zoning) โดยไม่ต้อง
เดินทางไปตรวจสอบที่ส านักงานเขต  

 สามารถรับบริการตรวจสอบข้อมูลที่ดินได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด  

 เมื่อมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
กรมที่ดินแล้วเสร็จ สามารถรองรับการท านิติกรรมต่าง
ส านักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั่วประเทศ 
ตอบสนองนโยบาย THAILAND 4.0 
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 ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันการยื่นค าขอจดทะเบียนที่ ดิน 

(โฉนดที่ดิน และ น.ส.3ก) โดยที่ไม่ต้องมีการรังวัดหรือมีการประกาศ 

เช่น ขาย,ให้,จ านอง ฯ สามารถยื่นค าขอได้ที่ส านักงานที่ดินทุกแห่ง 

2. LandsFAX 
การให้บริการประชาชนต่างส านักงานที่ดิ นด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชน) ซึ่งได้เริ่มให้บริการ       
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  

ใกล้ที่ไหนยื่นค าขอที่นั้น ให้บริการ 3 ประเภทดังนี้  
1. การตรวจสอบหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก น.ส.3 

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น อัตราค่าธรรมเนียม 105 บาท/แปลง 
2. การประเมินราคาทุนทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก น.ส.3 

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เป็นต้น ค่าค าขอ แปลงละ 5 บาท ค่ารับรองฉบับ
ละ 10 บาท ค่าส าเนาเอกสารแผ่นละ 50 บาท  

3. การขอส าเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ รายการจด
ทะเบียน เป็นต้น อัตราค่าธรรมเนียม 105 บาท/แปลง 
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ทั้งนี้  ผู้ขอรับบริการจะต้องมีคุณสมบัติ 1. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์      
2. มีสิทธิตามกฎหมาย 3. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

การให้บริการตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการขอตรวจสอบ
หลักทรัพย์ ขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรองราคา
ประเมินทุนทรัพย์ ที่ส านักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือประโยชน์และอ านวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการเดินทางของประชาชน โดยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ     
ในเรื่องการตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ และ
การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์  
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การตรวจสอบหลกัทรัพย์ 

การประเมินราคาทนุทรัพย์ 

การขอส าเนาเอกสารสิทธ์ิ  

 148,088  

 48,460  

 8,105  

สถติกิารใช้บริการ LandsFAX  

สถิติการใช้บริการ LandsFAX จ านวน (ครัง้) 

ข้อมูล ณ วันที ่14 กันยายน 2561 
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3. ที่สาธารณประโยชน์ 

"ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึง ที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือ
สงวนไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพ้ืนที่นั้น 
หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบัน
จะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ 
ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นต้น ตามกฎหมายถือว่า
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือ
ครอบครองเพ่ือประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมี
ความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดไว้โดยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์
ในที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์แห่งตนได้ ก็เฉพาะกรณีที่มีระเบียบและ
กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้นเช่น การอนุญาตขุดดินลูกรังหรือการ
อนุญาตดูดทราย เป็นต้น 
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การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าหรับท่ีหลวง 
การรังวัดเพ่ือออกหนังสือส าหรับที่หลวง มีวัตถุประสงค์พอสรุ ปได้  
5 ประการ คือ 

1. เพ่ือก าหนดขอบเขตหรือแนวเขต ปักหลักเขตที่ดิน ปักหลักเขต
ที่สาธารณประโยชน์ และปักแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ 
 2. เพ่ือให้ทราบต าแหน่งที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง และเนื้อท่ีดินที่ถูกต้อง
ของที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

 3. เพ่ือป้องกันการบุกรุก เข้าท าประโยชน์โดยไม่ถูกกฎหมายและ
ลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตท่ีดิน 

4. เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการคุ้มครอง และดูแลรักษาให้คง
อยู่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมตลอด โดยมุ่ งหวังให้ประชาชนเกิดความ
ส านึกในการช่วยดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ 

5. เพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไว้เป็นหลักฐาน 
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ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับ 
ที่หลวง 

การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงให้ถูกต้อง ตามสภาพและ
ขอบเขตที่แท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องที่ ช่วยให้
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกต่อการรังวัด ได้แก่ 

 ระวังชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์
อย่างถูกต้อง ไม่น ารังวัดรุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ ขอบเขต และแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องและข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกเข้าท าประโยชน์ 
หรือการลุกล้ าแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 

 สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต เพ่ือหาประโยชน์จากที่
สาธารณประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือผู้ไม่หวังดี 

 ให้ข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา และยุติข้อ
พิพาทต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม 
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4. การรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK Network) 
Real Time Kinematics Network) 
    เป้าหมายโครงการ จัดท ารูปแปลงที่ดินที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์    
ด้วยระบบ RTK GNSS Network ทั่วประเทศ ทั้งหมด 36,428,326 แปลง 
แบ่งเป็นโฉนดที่ดิน 32,373,803 แปลง นส.3ก 3,032,630 แปลง และ 
นส.3 1,021,893 แปลง 
           
การประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ประกาศพ้ืนที่ด าเนินการ 3 จังหวัด 
ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศพ้ืนที่ด าเนินการ 15 จังหวัด 
ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล าภู อุบลราชธานี 
จันทบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศพ้ืนที่ด าเนินการ 18 จังหวัด 
ได้แก่ สตูล ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง และตราด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศพ้ืนที่ด าเนินการ 41 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ล าปาง แพร่ 
อุ ต ร ดิ ต ถ์  น ค ร ส ว ร ร ค์  ข อ น แ ก่ น  ม ห า ส า ร ค า ม  บุ รี รั ม ย์  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ สุพรรณบุรี สระแก้ว สกลนคร อุดรธานี นครพนม 
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ กาญจนบุรี ราชบุรี  
กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
กระบี่ ตรังบึงกาฬ หนองคาย นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พัทลุง และสตูล 
(แผนการประกาศฯ อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ติดตั้ง CORS 
ของกรมแผนที่ทหาร) 

 
5. ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน 
 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สังกัดกรมที่ดิน หรือข้าราชการ สังกัดกรมที่ดิน ผู้มีความคับข้องใจ หรือ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
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การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ 

1. การลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดิน เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี นางตุ๊กตา ศิริมาก ร้องเรียนให้ตรวจสอบ กรณีการออก
โฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ว่าอยู่ในที่
สาธารณประโยชน์หรือไม่ (พ้ืนที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี) การลง
พ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายชาญเดช แก้วสิทธิ์ ร้องเรียนให้
ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ (พ้ืนที่  ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว) การร่วมปฏิบัติการศูนย์ด ารงธรรมส่วนหน้ารับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และให้ค าปรึกษาแนะน าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

2. ให้ความส าคัญกับโครงการศูนย์ด ารงธรรมน าสุข คลายทุกข์ด้าน
ที่ดิน ให้แก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง. 
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อยู่อย่างไรในยุค Disruptive World  
ผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
อันเป็นภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  เพ่ือปรับ
ทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว โดยการสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และต้องกระจายข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่จ านวนมหาศาลให้
รวดเร็ว ผู้น าต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับทุก
ฝ่าย (Open and Connected Government) คือ ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใสในการท างาน โดยบุคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้จนและลดความเหลื่อมล้ า 
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ทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลกันและกัน  และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการท างานได้ รวมถึงการโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควร
ด าเนินการเองให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นผู้รับชอบ
ด าเนินการแทน ด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างแท้จริง โดยจัดระบบการ
วางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน  

 
ปัญหาส าคัญของประเทศในการพัฒนาชนบท 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและยังเป็น

ปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งพบว่า ในปี 2559 ความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย 
อยู่อันดับที่ 3 ของโลก เป็นปัญหาที่น่ากลัวมาก และไม่น่าเชื่อเลยว่า จาก
การค้นพบข้อมูล คนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ เลย 
ร้อยละ 61 ของโฉนดที่ดินของไทย มีอยู่ในมือประชากร เพียงร้อยละ 10 
เท่านั้นเอง 

การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาล เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ท าให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทางสังคม  เพ่ือน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างความมั่นคงผ่าน
กลไกการกระจายรายได้โอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive 
Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็นความ
มั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” ซึ่งการจะไปถึงจุดหมายดังกล่าวทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน 
ดังนี้   

1. เข้าใจทิศทางโลกในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงในวิธีใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ที่ท า

ให้สิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่ล้มหายตายจากไป 
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สาเหตุจาก 
 1. ความเร็ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยเทคโนโลยี 
 2. วิธีการมองจากคนรุ่นใหม่ที่มาจากการศึกษาใหม่ๆ มองโลกใหม่ 
ไม่เชื่อการมองแบบเดิม 
 3. Start up กลุ่มคนไม่ต้องการเดินตามแนวทางเดิมที่สังคม
ก าหนดมา รื้อสิ่งเดิมและการกระท าแบบเดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนท่ีเปลี่ยนไป 
 4. การได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากขึ้น 

 
 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เศรษฐกิจฐานราก หรือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็น
ระบบที่สามารถพ่ึงตนเอง มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม 
และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เ อ้ือให้ เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม  ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
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อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ที่มา : นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ประธาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและทุนชุมชน พอช.) 
 

ท าไมต้องขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ? 
 ความเป็นจริงนั้น เศรษฐกิจไทยมีโครงสร้างยึดติดกับภาคเกษตร
ส่วนมากและชาวชนบทกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการเกษตร 

ปัญหาที่คงอยู่มานาน 
1. ขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ ากัด 
2. นโยบายที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาขาดความชัดเจน 
3. การเสียสมดุลทางเศรษฐกิจในพื้นที่ คนจนมากกว่า 10 ล้านคน 

มีรายได้ไม่พอรายจ่าย ไม่สามารถด ารงชีพได้ตามมาตรฐาน 
ทางแก้มีเพียงประการเดียว คือ จัดระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือ

เศรษฐกิจชุมชนขึ้น ในเครือข่ายที่เป็นการรวมกลุ่มกันหรือเป็นพ้ืนที่พัฒนา
ทั่วประเทศ 

หลักคิดแก้จนในการพัฒนาชนบท 
 



27 
 

 
 

ใช้แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”  

 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ต้องปรับองค์กรและขยาย
ความร่วมมือ และพร้อมที่ผลักดันมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ทั้งนี้ ยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน  
ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนช่วยในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่
กระบวนการการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด   
การสื่อสารเพื่อการรับรู้ การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน จนน าพาให้เกิด
การสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความสุข 
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หลักการส าคัญ คือ 
1. ชุมชนลงมือท า 
2. เอกชนขับเคลื่อน 
3. รัฐบาลสนับสนุน 
เพ่ือก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

ในปี 2562 – 2564 ให้ประชาชน “มั่งมี ศรีสุข” แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีดังนี้ 

1. สัมมาชีพชุมชนขยายวงกว้างเต็มพ้ืนที่ 
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีเข้มแข็งยั่งยืน 
3. ขยายแนวคิดวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม 
4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือเศรษฐกิจฐานรากจังหวัด อ าเภอ 

หน่วยงาน 
5. เชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์ข้ามจังหวัด 

3. วิธีการท างานเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  
 ความคาดหวังในนักบริหาร 
 

 

1. วางยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจน 
2. หาทีมท างานที่เก่ง มีความรู้ความสามารถสามารถช่วยท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. Monitor และวินิจฉัยตัดสินแก้ไขปัญหาสามารถกับก าติดตามได้ 

 

1. หลักคิดดี เฉียบคม 
2. เก่ง 
3. รู้กว้าง 
4. มีประสบการณ์ 
5. วางแผน งาน งบ ระบบ คน ได้ 

ผู้น าในองค์กร 

หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
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ทางแก้ไข 
1) Positioning การค้นหาศกัยภาพ 

  การพัฒนาศักยภาพ โดยการค้นหาความพร้อมความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่นั้น ๆ ด้วยการหาพ้ืนที่ที่มีภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ
น าศักยภาพที่มีในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า โดยใช้     
“งบ ทุน งาน” ให้ถูกที่/ถูกจุด ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร  
 2) ขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด 3D  
 Dream = เป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน ท า
อะไร เพ่ืออะไร เพ่ือใคร 
 Define = ท าให้ชัด Strategy: ยุทธศาสตร์ ก าหนดรูปแบบ/
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ สร้าง Value Chain ในการท างาน 
 Drive = ผลักดันการพัฒนา “แผนงาน/โครงการ” ที่เกิดจากการมี
เป้าหมายและกระบวนการท างานที่ชัดเจน 
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 3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในจังหวัดโดยระบบ Cluster 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เปรียบเสมือนหัวรถจักร ที่คอยขับเคลื่อน
และก ากับการบริหารงานนโยบายที่ส าคัญต่างๆ โดยบรรจุไว้ในโบกี้ว่าจะ
ท าอะไรบ้าง ซึ่งให้คณะกรรมการ (Cluster) เป็นผู้ช่วยก ากับติดตาม เช่น 
โบกี้ท่ี 1 ด้านเศรษฐกิจ โบกี้ที่ 2 ด้านสังคม โบกี้ที่ 3 ด้านความมั่นคง โบกี้
ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ เป็นต้น 

ประโยชน์ในการใช้ระบบ Cluster 
 มีเป้าหมายชัดเจน งานเกิดผลสัมฤทธิ์แท้จริง (Outcome) 
 บูรณาการได้จริง ทั้ง งาน งบ ระบบ คน 
 ลดความซ้ าซ้อน ต่างคนต่างท า การปฏิเสธงาน 
 ก ากับงานได้งา่ย ครบถ้วนทุกงานส าคัญ (Monitor) 
 ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญได้ส าเร็จ แปลงนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ 
 4) Platform 
  ในการท าโครงการให้นึกถึง Platform  

 ระบบปฏิบัติการที่เป็นแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ผลิตมาเพ่ือใช้งานกัน 
 หลักธุรกิจ ก าไรหลายต่อ 
 โทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่างการใช้ Platform 
 หลักคิดเพ่ือการท างาน คือ มองให้กว้าง และครบ คิดนอก
กรอบ ได้ประโยชน์หลายต่อ. 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล   

ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2561 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยให้กลับมา
ด าเนินชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว 

2. การปฏิบัติการต้องบูรณาการและวางแผนเผชิญเหตุให้ดีอย่าให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 

3. น้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ 

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้อมน าพระราชทาน
กระแสรับสั่ง มาด าเนินในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุก
ระดับ 
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1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซ่ึงด าเนินการตามวัฏจักรภัย 
ดังนี้  

1. ก่อนเกิดสาธารณภัย ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การเตรียมความพร้อม และการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 2. ขณะเกิดสาธารณภัย ได้แก่ การเผชิญเหตุ และการบรรเทา
ทุกข ์

3. หลังการเกิดสาธารณภัย ได้แก่ การฟ้ืนฟู   
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2. เครื่องมือของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

เป็นกฎหมายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย       
ของประเทศ โดยอาศัยกลไกระดับนโยบาย อ านาจหน้าที่ แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เป็นเครื่องมือส าคัญในด าเนินการแก้ไขและป้องกัน 
และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558  

เป็นแผนหลักในการบริหารจัดสาธารณภัยตามหลักสากล    
มีลักษณะเป็นแนวคิดในการปฏิบัติมุ่ ง เน้นการจัดการความเสี่ ยง          
จากสาธารณภัย โดยยึดแนวคิด “การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย” 
(Disaster Risk Reduction) เพ่ือป้องกันภัยพิบัติตามหลักสากล คือ    
“รู้รับ-ปรับตัว-ฟื้นเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน” (Resilience) ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้อนุมัติแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมอบหมายให้
กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ปฏิบัติการตาม
แผนฯ 

2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเบิกเงินคลังเป็นเงิน
ทดรองราชการ เพ่ือทดลองจ่ายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก าหนดไว้  
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3. กลไกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.1 ระดับการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ  1  สาธารณภัยขนาดเล็ก  ผู้ อ านวยการอ า เภอ 
(นายอ าเภอ) ผู้อ านวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) และ/หรือ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้อ านวยการเขต กทม.) เป็นผู้ควบคุม และสั่งการ  

ระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด (ผวจ.) 
หรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร (ผว.กทม.) เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ  

ระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เป็น 
ผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ  

ระดับ 4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และ
บัญชาการ  

ทั้งนี้  ในฐานะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น 
ผู้ควบคุม ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 3.2 การยกระดับการจัดการสาธารณภัย  

ให้ผู้ บัญชาการหรือผู้ อ านวยการใช้ เกณฑ์หรือเงื่ อนไข        
เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 

1. พื้นที่ : พื้นที่ใช้สอยที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
2. ประชากร : จ านวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่

ได้รับผลกระทบ 
3. ความซับซ้อน : ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และ

เงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
4. ศักยภาพด้านทรัพยากร : ความสามารถในการปฏิบัติงาน

จากทรัพยากร 
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3.3 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีการออก

ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพ่ือให้ส่วนราชการ 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระดับ 1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ให้ ผอ.จังหวัด/ผอ.กทม. เป็น 
ผู้ออกประกาศ 

ระดับ 2 สาธารณภัยขนาดกลาง ให้ ผอ.จังหวัด/ผอ.กทม. เป็น
ผู้ออกประกาศ 

ระดับ 3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ให้ผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นผู้ออกประกาศ 

ระดับ 4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ให้ นายกรัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นผู้ออกประกาศ 
 3.4 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  

เป็นการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

 การพิจารณาประกาศเขตฯ  เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) หากไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทัน และผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่าความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ก็ให้มีอ านาจประกาศเขตฯ 
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ.   
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 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ไม่ต้องรอผลการ
ส ารวจความเสียหายอย่างละเอียด เนื่องจากการประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือฯ เป็นการประกาศให้ทราบว่า มีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้ว
ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่
จะต้องใช้ผลการส ารวจความเสียหายอย่างละเอียด 

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
นับแต่วันที่เกิดภัย ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงได้ ตั้งแต่วันที่เกิดภัยพิบัติ และอยู่ระหว่างการ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ได้ 
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3.5 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ภาวะปกติ)  
  โดยมีกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด/ 
กทม./ อ าเภอ / อปท. ด าเนินดังนี้  

 ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมือ
อุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

 ภาวะใกล้เกิดภัย  เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ประเมิน
สถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้ง รายงาน และเสนอความเห็นต่อ
ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการ 

 ภาวะเกิดภัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (อปท)/ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์(จังหวัด) /ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์(อ าเภอ)        
เพ่ืออ านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ รวมถึ งติดตามและ 
เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงาน สถานการณ์
และแจ้งเตือน 
  3.6 กลไกการจัดการฯ (ภาวะฉุกเฉิน) เพ่ืออ านวยการ ควบคุม 
ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ      
ทั้ งฝ่ ายพลเรือนและฝ่ายทหาร และองค์การสาธารณกุศลในพ้ืนที่            
ที่รับผิดชอบโดยมีองค์กรปฏิบัติ ดังนี้ 

 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ 
(อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณ
ภัยขึ้น 
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 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ า เภอ (ศบก.อ. ) ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์อ าเภอเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 

 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จั งหวัด/กรุง เทพมหานคร 
(ศบก.จ./ศบก.กทม.) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด / 
กรุงเทพมหานคร 

 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แปรสภาพเป็นศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ของกองบัญชาการ
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณีเมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการ
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการ สาธารณภัยร้ายแรง
อย่างยิ่ง (ระดับ 4) 

 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
(กอปภ.ก.) ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และ      
สาธารณภัย ขนาดกลาง (ระดับ 2) ท าหน้าที่ อ านวยการ ประสานการ
ปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนการสั่งการจากกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์  
และเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพ่ือตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ 
 
 3.7 โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(๑) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟู 
สู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย บริการ
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การแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสาน
ทรัพยากร และทางทหาร 

(๒) ส่วนอ านวยการ หน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์ แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมิน
ความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 

(๓) ส่วนสนับสนุน ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุน   
ในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม การสาธารณูปโภค 
 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยส่วนสนับสนุนในการบัญชาการ 
ดังนี้ 

 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูล
เหตุการณ์กับส่วนต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ 
กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
(กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก) 

 ที่ปรึกษา/ผู้ เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ 
ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และ
เทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน 

 ศูนย์ประสานการปฏิบัติ หน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ด้านกฎหมาย ธุรการและ
ก าลังพล 
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4. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

4.1 การแจ้งเตือนภัย  
 ส าหรับศูนย์ เตื อนภัย พิบัติ แห่ งชาติ  ด า เนินการภายใต้         

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดแนวทางการแจ้งเตือนภัย      
4 ขั้นตอน ได้แก่ 

(1) การเฝ้าระวังติดตาม เป็นการติดตามข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิด สาธารณภัย รวมทั้งท าหน้าที่
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการและ
หน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค 

(2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้
ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยไปยัง        
ส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แต่ละระดับ และประชาชน 
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(3) การแจ้งเตือนภัย เป็นการยืนยันข้อมูลว่ามี โอกาส          
เกิดสาธารณภัยมากกว่าร้อยละ 60  และเป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
แต่ละระดับ และประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือ
กับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า 72 ชั่วโมง
ก่อนเกิดภัย  

(4) การรับมือและการอพยพ ก าหนดแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติส าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือ   
กับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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ในส่วนของการส่งสัญญานของระบบเตือนภัย ปภ. โดย ศภช. จะกด

ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยผ่านดาว เทียมไปยัง 3 จุด ประกอบด้วย  
1. หอเตือนภัย 2. เครื่องแม่ข่าย และ 3. เครื่องรับสัญญานดาวเทียม  
โดยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งสัญญานไปจุดไหน (สัญลักษณ์ลูกศรสีน้ าเงิน) 

ปัจจุบันจ านวนหอเตือนภัย (ติดตั้งในพ้ืนที่เสี่ยง 344 แห่ง ในพ้ืนที่
เสี่ยง) เครื่องแม่ข่าย (ติดตั้งที่เทศบาล/อบต. 287 แห่ง) และเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม แบ่งเป็น ติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัด 70 แห่ง (ยกเว้น 
6 จังหวัด ปริมณฑล) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
109 แห่ง (สัญลักษณ์ลูกศรสีแดง) 

ทั้งนี้จุดที่ 2 เครื่องแม่ข่าย (ติดตั้งที่เทศบาล/อบต.) สัญญาณจะ
ผ่านจุดนี้ไปยัง หอเตือนภัยขนาดเล็ก 694 แห่ง และเครื่องรับสัญญาณ
เตือนภัยในท้องที่ ได้แก่วิทยุติดตามตัวผู้น าชุมชน (สัญลักษณ์ลูกศรสีเขียว) 
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การแจ้งเตือนสู่ประชาชน ศภช. โดย ปภ. จะแจ้งข้อมูลการ 
เตือนภัยไปยัง ศูนย์ ปภ. เขต และ ปภ. จังหวัด หลังจากนั้น ศูนย์ ปภ. เขต 
และ ปภ. จังหวัดจะเป็นหน่วยกระจายข่าวการเตือนภัยสู่ประชาขน  
โดยผ่านหน่วยงานปกครองในพ้ืนที่ (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน และ อปท.) 
และผู้น าชุมชนเพ่ือแจ้งเตือนภัยได้อย่างครอบคลุม 

 
สิ่งส าคัญส าหรับการป้องกันปัญหาต่างๆ จากสาธารณภัย 
(1) การเตรียมความพร้อมป้องกันและหาวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึง

ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุ  
(2) การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เช่น การแจ้ง

เตือนสู่ประชาชนในทุกช่องทาง และให้จัดตั้ งคณะท างานติดตาม
สถานการณ์ รวมถึงก าหนดจุด/พื้นท่ีปลอดภัย 

(3) การเตรียมการเผชิญเหตุ ให้จัดระบบโครงสร้างศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ และ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท. และ
มอบหมาย ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. เฝ้าระวัง จัดชุดปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือ (ด้านด ารงชีพ) โดยให้ ผอ.จังหวัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละพ้ืนที่ ในกรณีเกิดภัยในวงกว้าง ทั้งนี้จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และก าหนดขั้นตอน ในการสื่อสาร
การบรรเทาทุกข์ การจัดการทรัพยากร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ร่วม 
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(4) ให้จังหวัดก าชับ อปท. ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีหอเตือนภัยตั้งอยู่ ดูแล

รักษา ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ กรณีเมื่อตรวจ
แล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งกลับ ศภช. โดย ปภ. จะได้ด าเนินการแก้ไข
ต่อไป  

(5) ให้จังหวัดก าหนดภารกิจที่เหมาะสมกับจิตอาสาที่เข้าร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

(6) กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ จั งหวัด  (ศอญ.จั งหวัด ) 
เตรียมพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหา. 
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“การขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ถือได้ ว่า

นายอ าเภอเป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารราชการภูมิภาคของผู้ว่า
ราชการจังหวัด” 

 
ผู้ ว่าราชการจังหวัดกับการอ านวยการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ 

อธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาหรือ
ท าความเข้าใจในภารกิจและอ านาจหน้าที่ ของกรมการปกครอง  
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะในหัวข้อ “การอ านวยการและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอ าเภอ” ซึ่ง
กรมการปกครองมีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนการท างานของนายอ าเภอ
อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น กรมการปกครองยังมีกลไกการท างานที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนงานในส่วนภูมิภาคและพ้ืนที่ โดยประกอบด้วย นายอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ถือเป็นฟันเฟืองส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การท างาน  
  
 

เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ให้สัมฤทธิ์
ผล 
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นายอ าเภอ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่เสมือนรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดใน

การบริหารงานส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ
ส่วนราชการภูมิภาคในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น นายอ าเภอจึงเป็นเหมือน Area 
Manager ที่ต้อง “รู้งาน รู้พื้นที่ รู้คน และรู้เหตุการณ์” ผู้ว่าราชการ
จังหวัดควรให้ความส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร งานนโยบายส าคัญ  
แนวทางแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action 
Plan) และการปฏิบัติงานของส่วนราชการในทุก ๆ เรื่อง เพ่ือเป็นการสร้าง
เป้าหมายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

“นายอ าเภอ” (Area Manager) + อปท. 

ก านนั/ผู้ ใหญ่บ้าน  

ส าหรับเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการ โดยเฉพาะการ
บริหารแผนงานปฏิบัติราชการ มี 3 ขั้นตอน ที่ต้องให้ความส าคัญ คือ  

1. การวางแผน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดแผนงานให้ชัดเจน และครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ โดย
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทุกภาค
ส่วน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา รวมทั้งจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนชาติฉบับที ่12 และแผนภาค 

2. การติดตามงาน ใช้ระบบติดตาม คอยแนะน าช่วยเหลือและท า
หน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบแผนการด าเนินงาน 
ให้อยู่ในกรอบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสามารถสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนางาน จะต้องทบทวน และประมวลผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือทราบผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นแนวทางในการแก้ไขใน
ครั้งต่อไป ที่จะน าไปพัฒนางานที่ให้ดียิ่งขึ้น 
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วิธีคิดที่ส าคัญ 
 วิธิคิดในการปฏิบัติงาน ถือเป็นหัวใจส าคัญใน
การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละท่านต้องไปหาแนวทาง/ออกแบบการ
ท างานของตนเองให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้ 
โดยเฉพาะการท างานตาม  1)  บทบาทหน้าที่ คือ การ
ปฏิบัติตนในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเอง  
2) ตามกฎหมาย คือ การปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์หรือ
อ านาจของตนเองอย่างเต็มที่และสุจริตชอบ และ 3) ที่แสดงออกมาจริง 
คือ การประพฤติตน แนวคิด หรือการท างาน ที่สามารถสร้างการรับรู้จาก
บุคคลภายนอกว่าตนเองได้ท างานหรือปฏิบัติตนตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
อย่างสมบูรณ์  

แนวคิดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

การน าแนวคิดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายวิธี โดยเฉพาะแนวคิดการรบแบบทหารที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ คือ 1) ยุทธศาสตร์ คือ การวางแผน
ตั้งเป้าหมายเพ่ือให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย 2) ยุทธการ คือ 
การใช้เครื่องมือ/วิธีการ หรือแผนต่างๆ เข้ามาเป็นกลไกในการท างาน และ 
3) ยุทธวิธี คือ วิธีการ/วิถีทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ในขณะเดียวกัน แนวคิดของ ก.พ. คือ งาน งบ ระบบ คน ยังคง
เป็นวิธีการส าคัญในการบริหารงานที่ส าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบแนวทางของแต่ละคนที่มีประสบการณ์แตกต่าง
กันไป นอกจากนั้น การมีอนุกรรมการของจังหวัดในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตร ด้านขยะ เป็นต้น จะเข้ามาเป็นกลไกเพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการท างานของผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ซึ่งถือเป็นการดึงการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนและเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน
ของจังหวัดด้วย   

 

วีธีการท างาน/วิถีปฏิบัติ 

หลักการท างานที่อยากเน้นย้ า คือ “Simplify” หรือ “การท า
เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” โดยเป็น 3 แนวทางย่อย ดังนี้ 1) การท าเรื่อง
ใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก 2) การท าเรื่องเล็กให้หมดไป และ 3) อย่าท าเรื่อง
ไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง ซึ่งการท าเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่ายนั้น ถือเป็นวิธีการท างานที่ส าคัญ 
ช่วยลดปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ
ง่าย เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเอง 
และเกิดความเข้า ใจง่ ายผู้ ใต้บั งคับบัญชา
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สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังมีวิถี
ปฏิบัติ ที่เป็นหลักการปฏิบัติหรือความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ค าสั้น ๆ 1) เรียบ 2) ง่าย และ 3) ประหยัด เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานที่ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และการประพฤติตน
เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

การถอดบทเรียนจากการช่วยเหลือทีมหมูป่า 
 จากการที่ได้เข้าไปร่วมกับทีมปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือทีมหมูป่า 
จังหวัดเชียงราย ได้น าแนวคิดการปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือนานาชาติ 
ที่น่าสนใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งน่าจะน ามาเป็นแนวคิด/หลักการ 
ที่ส าคัญของการบริหารงานได้ โดยประกอบด้วย  

1) We are here for the same purpose – ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ล้วน
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

2) Respect – เคารพในการท างานต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
3) Speak Human Language – ใช้ภาษาท่ีสื่อสารได้เข้าใจง่าย  

 Clear – มีความชัดเจนทั้งข้อความ และภาษาที่ใช้ 

 Concise – พูดให้กระชับ 

 Direct to the point – บอกความต้องการได้อย่าง
ชัดเจน 

4) Respect Diversity - เคารพในความแตกต่างทีห่ลากหลาย 
5) No Discrimination - ไม่แบ่งแยกหรือมีอคติ  
6) No idea is stupid idea - ไม่มีความคิดใดเป็นความคิดที่โง่

ทั้งหมด ต้องพยายามรับฟังและท าความเข้าใจ.  
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มีประเด็นส าคัญ ๆ ที่ เ ล่ าสู่ กัน ฟังและฝากไว้ ให้ต าแหน่ ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านใช้เป็นข้อคิด/แนวทางการปฏิบัติราชการ  
โดยเน้นย้ าสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ให้ศึกษานโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจน แล้วน านโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติด้วยการวางระบบการจัดท าแผนงาน และจัดท างบประมาณ
ลงไปพัฒนาในพ้ืนที่ ต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่เป็นไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผล 

โครงการรัฐบาลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบปัญหาว่าประชาชน
ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารแบบทางเดียว มีจุดอ่อน เป็นการสื่อสารแบบ
ทางการและเข้าไม่ถึงประชาชน ท าให้ประชาชนไม่รู้ว่ารัฐบาลท าอะไร   
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นหลักส าคัญ โดยเฉพาะการสื่อสาร 
ส่งต่อสาระส าคัญของนโยบายรัฐบาล การถอดบทเรียน ให้ประชาชนรู้
เป้าหมาย และความมุ่งหวังของ
รัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจอย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือทั้งภาคราชการ 
ป ร ะ ส า น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ภ า ค
ประชาชน จนนโยบายส าคัญต่างๆ 
สามารถขับเคลื่อนได้ถูกทิศทาง 

 

ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
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 การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนมีความส าคัญต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ 
เนื่องจากเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ และประชาชนคาดหวังว่า
จะได้รับความเป็นธรรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่
น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  และต้องลงพ้ืนที่
ด้วยตนเอง เข้าถึงประชาชน เข้าถึงงาน เข้าถึงปัญหา เพ่ือศึกษาปัญหาจาก
สถานการณ์จริง รวมทั้งมอบนโยบาย กระจายงานให้นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ไปปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้แก่
ประชาชน พร้อมกับการติดตามผลการด าเนินงาน และให้มีการรายงาน
ผลงานต่าง ๆ ทั้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และน าไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที และควรออกงาน
มวลชน เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานศพ ของประชาชนในพ้ืนที่บ้าง 
เพ่ือพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน อันเป็นการสร้างมวลชนในพื้นท่ีให้เกิดข้ึน 

 สถาบันพระมหากษัตริย์  
กรณีงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ควรจะไปด้วยตนเองทุกครั้ ง  เ พ่ือเป็นการสนองงานของสถ าบัน
พระมหากษัตริย์ การกล่าวถวายรายงานต้องมีการเตรียมความพร้อมให้
ถูกต้องทุกเรื่องห้ามผิดพลาดเด็ดขาด ดังนี้ 

1. งานรัฐพิธี งานรับเสด็จ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่า
เป็นหน้าที่ ตั้งแต่การเตรียมการหารือกับส านักพระราชวัง หน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลโดยใกล้ชิดจนกว่าจะพ้นจากพ้ืนที่จังหวัดจึงจะถือว่า
ภารกิจเสร็จเรียบร้อย  
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2. มารยาทในการร่วมโต๊ะเสวย ควรศึกษาให้ถูกต้อง
ตามพิธีการ 

3. งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี ควรท าตามก าหนดการ   
ที่ก าหนดไว้ 

 วิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม 
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับงานโยบายจากรัฐบาล 

ถือเป็นผู้แทนของรัฐบาลที่ท าหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องด าเนินการหรือบริหารจัดการ สิ่งใดที่เป็นเรื่อง
ส าคัญ เป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องแก้ ไขใน พ้ืนที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้แก้ไขในล าดับแรก เพราะท่านคือผู้แทนของ
รัฐบาลที่ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด และควรมีการมอบหมายงาน
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดไปด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการท างานที่รวดเร็ว      
ไม่ล่าช้า และตอบสนองความต้องการกับประชาชนได้ทันที 

2. การท างานเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ภายใต้
กรอบของกฎหมาย การใช้ดุลพินิจ ต้องใช้ระเบียบแบบแผนเป็นหลัก     
ซึ่งต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง 

3. การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด พิจารณาถึงผลได้ผลเสีย
ให้มาก มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อ
เวลา เช่น การนัดหมายกับส่วนราชการ 
ประชาชน การประชุม การนัดหมายต่าง 
ๆ ต้องตรงต่อเวลาในทุกกรณี  

4 .  การก ากับดูแล
งานของท้องถิ่น ต้องศึกษาระเบียบ 
กฎหมายของท้องถิ่นให้เข้าใจและบังคับ
ใช้ให้ถูกต้อง  

 



54 
 

 
 

5. การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ต้องท าด้วยความ
ระมัดระวัง มีความพอดี พอประมาณ มีความละเอียดรอบคอบ พึงรักษา
ชื่อเสียงไว้อย่าให้เสียหาย 

6. ก่อนเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และการเข้าศาลา
กลางจังหวัด ควรจุดธูปท าความเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน 

 

 
 ทั้งนี้ จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาก็ได้น ามาถ่ายทอด เพ่ือชี้
ทิศทางให้แนวทางการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน มีความถูกต้อง เหมาะสม 
มีประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป. 
 

 



 




