


ค าน า 
 

 เอกสารความรู้ฉบับที่ 2/2562 ชุดนี้ประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 5 ตอน โดยฉบับนี้เป็นตอนที่ 3 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 
 นางเยาวนุช  วิยาภรณ ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
  ในหัวข้อ“เงินทดรองภัยพิบัติ” 
  นายสรรชัย เทียมทวีสิน  ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง 
  ในหัวข้อ“ การรับเสด็จ การจัดงานพระราชพิธี” รัฐพิธี 

  นายดนุชา สินธวานนท์  เลขาธิการ กปร     
      ในหัวข้อ“การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
  นายวิบูลย์ สงวนพงศ ์ ผู้ทรงคณุวุฒิ  
  ในหัวข้อ“Meet & Share” 

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

  
 กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  

 สถาบันด ารงราชานุภาพ 
 พฤศจิกายน 2561 
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เรื่องเงินทดรองภัยพิบัติ 
นางเยาวนุช วิยาภรณ ์

    ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 

 ภัยพิบัติ คือสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย...และภัยอ่ืนๆ จาก
ธรรมชาติ คน สัตว์ ท าให้เกิด “ไม่เพียงแต่จะมีการกระท าหรือเหตุและท า
ให้เสียหายเท่านั้นยังจะต้องเป็นภัยที่เกิดขึ้นแก่คนหมู่มาก มิใช่เกิดแก่
บุคคลหนึ่งโดยชุมชนที่ประสบภัยไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง(ด่วนที่สุด ที กค ๐๔๐๖.๓/๓๐๓๒๖ ลว.๒๓ ก.ย. 
๒๕๕๗)  

 หลักเกณฑ์และวิธีการ 
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ/จังหวัด (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.กอ./ก.ช.ภ.จ.) 
พิจารณาการช่วยเหลือ 

๒. ต้องประกาศ “เขตการให้ความช่วยเหลือฯ” โดย: ก.ช.ภ.จ. 
พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าประชุมไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัด   
มีอ านาจอนุมัติการช่วยเหลือไปก่อน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ (กรณีอ าเภอก็เช่นกัน) 
 
 



 

๓. ยุติการจ่ายเงินทดรอง 
 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการช่วยเหลือ 
 สิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดยุติการให้ความช่วยเหลือ 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้เงินทดรองภัยพิบัติดังต่อไปนี้  
 - หน่วยงานมีเงินใช้โดยไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ 
 - เร่งด่วน จ าเป็นเมื่อเกิดภัย/เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ไม่ใช้เพ่ือชดใช้ความเสียหาย ไม่ใช้สร้างสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่
ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ 
 - คาดว่าจะเกิดในเวลาอันใกล้และจ าเป็นต้องด าเนินการโดยฉับพลัน 
ให้ใช้ได้ในวงเงิน ๑๐ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ)  

หลักเกณฑ์การประกอบระเบียบฯ เช่น  
๑) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทด

รองเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒) ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 



 

การจัดสรรเงินทดรองราชการ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดสรรเงินทด
รองราชการ...ให้อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ได้ตามความจ าเป็น แต่วงเงินไม่เกินแห่ง
ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (เพ่ิมได้แต่ต้องแจ้งกระทรวงการคลังให้ทราบด้วย) 
โดยอ านาจอนุมัติจ่ายเป็นของนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง
อ าเภอ 

กา รขอ /ขยา ยวง เ งิ นทด รอง ร าชกา ร  : โ ด ย รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลังสามารถ 

- อนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืนมีวงเงินทดลองราชการ และขยายวงเงิน
ทดรองได ้

- มอบอ านาจให้อธิบดีกรมบัญชีกลางขยายวงเงินได้ ไม่เกิน ๒๐๐ 
ล้านบาท 

หมายเหตุ : หากจังหวัดใดที่ต้องการขอขยายวงเงินจะต้องเสนอ
มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เพราะวงเงินตั้งไว้ที่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)  

ระเบียบข้อ ๘ ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ
รายจ่ายดังนี้ 

(๑) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ปลัด มท.)  



 

(๖) ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะท ร ว ง  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๗)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(อธิบดี ปภ.)  

(๘)  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ผวจ.) 
ข้อ ๑๓ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” 
          ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่ง
คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด 

หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 

 
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้านต่าง ๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ. 

หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

(๒) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๓) ระดมสรรพก าลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือให้
ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ าซ้อน 

(๔) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ส าหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

(๕) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ก าลังคน 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นจากส่วนกลาง
ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถของจังหวัด 

(๖) ประสานงานและร่วมด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กับ ก.ช.ภ.จ. อื่น ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 

(๗) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
จังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และ
โครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

(๘) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 



 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ : ด้านการด ารง
ชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 - เครื่องกันหนาว : “หนาวจัดผิดปกติ” ต่ ากว่า ๘ องศา 
ติดต่อกัน ๓ วัน ซื้อเครื่องกันหนาวเท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท 
 - ด้านการเกษตร : เกิดโรคระบาดหรือจากการระบาดของสัตว์
หรือพืช ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เงินงบประมาณก่อน ถ้าป้องกัน
ไม่ได้ก็ให้จ่ายเงินทดรองของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามข้อ ๘ (๔)  
 



 

การชดใช้เงินทดรองราชการ 
 ๑) กรมบัญชีกลางท าหน้าที่โอนเงินงบประมาณงบกลาง รายการ
เพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ 
 ๒) หน่วยงานที่มีเงินทดรองราชการจึงต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน ๓๐ วันท าการ
นับแต่รับเงินจากคลัง 
 ๓) หน่วยงานที่ ขอรับสนับสนุนเงินไป ต้องส่ง เอกสารให้        
ส่วนราชการเจ้าของเงินภายใน ๓๐ วันท าการ เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง  
 ๔) กรณีจังหวัด ให้ส่งรายงานการใช้จ่ายให้คณะผู้บริหารการคลัง
ประจ าจังหวัด (คบจ.) ตรวจภายใน ๑๕ วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือ  

การติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย 
   กระทรวงการคลังมี “คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด 
(คบจ.)” ท าหน้าที่ตรวจสอบการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ รายงานผลการ
ตรวจสอบ โดยส านักงานคลังจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงาน 

การจัดหาพัสดุ (ข้อ ๓๕)  
          พัสดุรายการที่จ าเป็นในการด ารงชีพ และความเป็นอยู่ และต้องใช้
เวลาในการด าเนินการหรือให้การช่วยเหลือไม่เกิน ๗ วัน 
          - ผู้มีอ านาจ (ผวจ./นอ./ป หน.กิ่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างน้อย ๓ คน ท าหน้าที่จัดหา เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มี
อาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง 
 - คุณสมบัติของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างอย่างน้อยต้องค านึงถึง
ประสบการณ์/ผลงานเกี่ยวกับอาชีพโดยตรง และมีสมรรถภาพเกี่ยวกับ
ก าลังคน เครื่องมือ และโรงงาน 
 - ราคาซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่เกิดภัย 



 

 - เมื่อตกลงราคาแล้ว ให้รายงาน ผวจ. เพ่ืออนุมัติและออกใบค า
สั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง  
หมายเหตุ : หากการด าเนินการจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ให้คณะกรรมการฯ 
จัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท แล้วเร่ง
รายงานขอความเห็นชอบต่อผู้มีอ านาจ  
 
   กรณีตัวอย่าง  

 สตง. ทักท้วงที่ท าการปกครองอ าเภอ ๕ แห่ง ตามระเบียบฯ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ว่าซื้อยาฆ่าเพลี้ยในราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด 

   
 
 

สนง.เกษตรอ าเภอ เสนอ “คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ” (ก.ช.ภ.อ.) ใหช่้วยเหลือโดยการซ้ือยา
ฆ่าแมลงฉีดพน่ 

ก.ช.ภ.อ. เห็นชอบใหจ้ดัซ้ือ จ านวน...
ลิตร+ในราคา “ลิตรละ ๓๘๐ บาท” 

เสมียนตราเชิญผูข้าย ๑ ราย 
มาเจรจาต่อรอง 



 

ข้อมูล 
 ๑. ผู้ขายอยู่คนละจังหวัดกับท้องที่ท่ีเกิดภัยมีการติดต่อไว้เดิม 
 ๒. มีร้านค้าอยู่ในจังหวัดที่เกิดภัย (หลายร้าน) = มีผู้มีอาชีพขาย 
 ๓. ซื้อสูงกว่าราคาท้องตลาดในท้องที่ที่เกิดภัย 

ความรับผิดทางละเมิด 
 - ส านวนการสอบสวน พบว่า ไม่มีการสืบ/ตรวจสอบราคา (เพ่ือเป็น
ข้อมูลเจรจาต่อรอง) 
 - พฤติการณ์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหาย (ส่วนต่างราคา) 
 - คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งพิจารณาถึง “ระดับ
ความร้ายแรงแห่งการกระท าและความเป็นธรรมแห่งกรณี” จึงให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความ
เสียหาย 
 - สัดส่วนความรับผิด เสมียนตรา ๖๐ % นายอ าเภอ ๔๐ % 



 

 
การรับเสด็จ การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 

นายสรรชัย เทียมทวีสิน  
ที่ปรึกษาส านักพระราชวัง 

 
 พระราชพิธี คืองานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ก าหนดไว้ตามราชประเพณี ส่วนใหญ่เป็นวันหยุดราชการ 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. พระราชพิธีประจ า คือ งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น 
วันมาฆะบูชา วันจักรี วันวิสาขบูชา วันฉัตรมงคล เป็นต้น  

๒. พระราชพิธีพิเศษ คือ งานพระราชพิธีที่จัดขึ้นนอกเหนือจากพระ
ราชพิธีประจ า เช่น วันครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นต้น  
 การแต่งกายเครื่องแบบครึ่ งยศ แต่ง เหมือนเต็มยศแต่ ไม่ ใส่
สายสะพาย คือ แต่งในวันพืชมงคล คล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๘ และ วัน
ปิยมหาราช  

 รัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้
ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี คืองานถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
แบ่งออกเป็นรัฐพิธีประจ า กับรัฐพิธีเฉพาะ แต่งกายชุดปกติขาวเท่านั้นใช้
ค าว่าหมายก าหนดการ ส่วนรัฐพิธีพิเศษ มีเพียงรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 
 
 เมื่อไหร่ควรที่จะวาง (วางพวงมาลา วางในวันคล้ายวันสวรรคต และ
วางพานพุ่ม วันรัฐพิธีที่ไม่คล้ายวันสวรรคต แต่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ) 
 



 

 
 พิธี คืองานที่จัดขึ้นตามลัทธิจนเป็นแบบอย่าง ธรรมเนียม ประเพณี 
การปฏิบัติของแต่ละสังคม ท้องถิ่น เช่นงานต้อนรับพระราชอาคันตุกะ  
งานเปิดตึก ยกช่อฟ้า เปิดสวน พระราชทานปริญญาบัตร พระราชทาน
เพลิงศพ 

 ค าว่าวโรกาส ใช้เฉพาะการเข้าเฝ้า เช่น พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ส่วนค ากล่าวในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
ใช้ค าว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 หมายก าหนดการ ใช้ในเอกสารแจ้งก าหนดการขั้นตอนของงานพระ
ราชพิธี กับรัฐพิธีเท่านั้น ต้องอ้างถึง พระบรมราชโองการ เช่น งานถวายผ้า
พระกฐิน  

 ก าหนดการ เอกสารแจ้งก าหนดการข้ันตอนของงานโดยทั่วไปที่ทาง
ราชการหรือส่วนราชการจัดท าขึ้นเอง หากเป็นก าหนดการงานพิธี ต้อง
ออกจากส านักพระราชวัง การประชุมเพ่ือเตรียมงานพิธีต้องสรุปให้ชัดเจน 
เมื่อออกเป็นก าหนดการเรียบร้อยแล้วต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 หมายรับสั่ง มี ๓ ลักษณะคือ  
 ๑. เป็นเอกสารออกให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเป็นพิเศษ เช่น การ

สมรสพระราชทาน พระราชทานเพลิงศพ   
 ๒. งานที่เป็นรัฐพิธี พระราชพิธี ส านักพระราชวังจะส่งหมาย

รับสั่งไป 
 ๓. การประสานงานภายในส านัก

พระราชวัง 



 

 
การขอพระราชทานเพลิงศพ 

ให้ส่งใบขอพระราชทานไปที่ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า      
ซึ่งเปิดท าการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ การท าใบขอ หากลูกของ
ผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการสามารถด าเนินการจัดท าใบขอพระราชทาน  เพลิง
ศพได้โดยตรง วิธีการเขียนก็เขียนที่อยู่  ระบุบ้านเลขที่ตามจริง เรียน 
เลขาธิการส านักพระราชวัง แนบเอกสาร ดังนี้  ใบมรณะบัตร ส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอ ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอ 
 เมื่อเขียนค าขอเสร็จเรียบร้อย  ถือค าขอไปติดต่อเอง ที่ส านัก
พระราชวังและรับหีบเพลิงพระราชทานไปด้วยตนเอง ในกรณีที่สถานที่อยู่
ห่างจาก ส านักพระราชวังเกิน ๕๐ กิโลเมตร  หรือหากต้องการให้มี
เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวังถือไป ต้องท าเรื่องขอเป็นกรณีพิเศษ รับไปแล้ว
ให้ไปเก็บในสถานที่อันควร เช่น บ้านเจ้าภาพ หรือศาลาที่ตั้งศพ วิธีการคือ
การตั้งโต๊ะ แล้วปูผ้าสีขาวแล้ววางหีบเพลิงเพียงเท่านั้น 

การเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  
    เมื่อหีบเพลิงมาถึง ผู้ร่วมพิธีต้องนั่งโดยสงบ ผู้ที่จะลุกยืนรับหีบเพลิง
มีเพียง ทายาทและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็น
ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว พิธีพระราชทานเพลิงศพ เน้นความ
เรียบง่ายจัดตามฐานะ ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพไม่จ าเป็นต้อง
เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในพื้นท่ี ให้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะเลือกผู้ใด เมื่อประธาน
ขึ้นไปทอดผ้า เสร็จเรียบร้อย ก่อนเปิดกล่องหีบเพลิงต้องไหว้ ๑ ครั้งเท่านั้น 
แล้วท าความเคารพไปในทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่การ
เป็นประธานในพิธี เมื่อต้องรับสิ่งของพระราชทานมาด าเนินการในพิธี    
เช่นพวงมาลา น้ าหลวงอาบศพ ผู้ รับต้องไหว้  ๑ ครั้ งก่อนรับของ
พระราชทานเสมอ 



 

 
ขั้นตอนการรดน้ าศพโดยน้ าหลวงอาบศพพระราชทาน ต้องรดเป็น

อันดับสุดท้าย โดยให้ญาติรดไปก่อน การรดน้ าให้รดตรงหน้าอกของศพ 
โดยรดน้ าเปล่า น้ าขมิ้น และน้ าอบตามล าดับ หากเป็นศพของพระสงฆ์การ
รดน้ า ผู้รดต้องคุกเข่าด้วย ศพข้าราชการที่เสียชีวิตให้ใส่ชุดขาว ไม่ต้องใส่
ปลอกแขนทุกข์การเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพหากใส่ชุดสากล
ต้องใส่ปลอกแขนทุกข์ด้วย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้ง ๒  พิธี  พิธีเช้าใช้ค าเรียกพิธีจุดเทียนว่า “จุด
เทียนถวายราชสักการะ”พิธีเย็น เรียกพิธีจุดเทียนว่า “จุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล” การแต่งกายในพิธี  นายกรัฐมนตรี  แต่งกายเต็มยศ 
สายสะพายสูงสุด ผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดปกติขาวผู้ว่าราชการจังหวัดควรแต่ง
กายชุดปกติขาวส่วนผู้ร่วมพิธีให้แต่งชุดสุภาพ  

การวางพานพุ่ม 
๑.  พานพุ่มดอกไม้สด งานที่เกี่ยวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ ใช้พุ่มเดียว  
๒. พานพุ่มเงิน ทอง ขณะยืนรอพานทองต้องอยู่ขวามือประธาน 

พานเงินด้านซ้ายของผู้วาง 
          เมื่อวางที่อนุสาวรีย์ให้ยึดตามอนุสาวรีย์ พานทองอยู่ด้านขวาของ
อนุสาวรีย์ พานเงินต้องวางด้านซ้ายอนุสาวรีย์ อุบะบนพานพุ่มผู้ถือพาน
ต้องหันอุบะพุ่มเข้าหาตัวผู้ถือ เมื่อวางให้หันเข้าอนุสาวรีย์แล้วหมุนออกมา
ด้านนอก 

เครื่องทองน้อย จะสักการะสิ่งใดต้องหันพุ่มดอกไม้เข้าหาสิ่งนั้น ใช้
สักการะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ประกอบด้วยพุ่มดอกไม้ ๓ พุ่ม  เทียน ๑ เล่ม 
ธูปไม้ระก า ๑ ดอก 

ธูปเทียนแพ เรียงจากบนลงล่าง ดอกไม้ ธูป เทียน ทั้งในงานมงคล
และงานอวมงคล และงานพระศพ หากยังไม่มีกิจกรรมต้องครอบกรวย
ดอกไม้ไว้ตลอด 



 

การเปิดกรวยกระทง ต้องเอางานทั้งต่อหน้าพระพักตร์และพระ
บรมสาทิสลักษณ์ 

การทูลเชิญเสด็จ ก าหนดเป็นห้วงเวลา แนบก าหนดการว่าท า
อะไรบ้าง หากมีหนังสือตอบรับต้องนัดวันตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ 

การบรรเลงเพลง 
 ให้ใช้วงดุริยางค์ เครื่องสาย หรือ เปิดแผ่นก็ได้ โดยเพลงสรรเสริญ
พระบารมีใช้ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ และกรณีเสด็จแทนพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จพระเทพฯ ลงไปจนถึงพระ
เจ้าหลานเธอฯ เปิดเพลงมหาชัย เพลงจบเมื่อรถจอดเสด็จกลับเพลงเริ่ม
เมื่อรถเคลื่อนกรณีองคมนตรีเมื่อองคมนตรียืนข้างรถเพลงสรรเสริญพระ
บารมีขึ้นเวลากลับคือเมื่อยืนข้างรถ เปิดเพลง การเป็นประธานเมื่อเพลง
มหาฤกษ์ขึ้นให้เดินเข้างานได้ปกติเมื่อเดินไปถึงเก้าอ้ีแล้วเพลงยังไม่จบให้
ยืนรอเมื่อเพลงจบไม่ต้องค านับให้นั่งได้เลย ยกเว้นกรณีหน้าพระบรม
สาทิสลักษณ์ให้โค้งก่อนนั่ง 

การเฝ้าฯ รับเสด็จ  
 ให้เรียงล าดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ต ารวจ ถ้ามีนายกรัฐมนตรี  
เรียงนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐมนตรี ศาล ทหาร ต ารวจ   
พานทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย ต้องเป็นพานที่คลุมผ้ากลม ๆ เวลาถวาย
พวงมาลัยให้หันอุบะออก ถือพานที่คอพาน ถวายช่อดอกไม้ต้องเฉียง เพ่ือ
ความสะดวกในการรับ การถวายซองต้องหันตัวหนังสือให้พระองค์ท่าน
อ่านได้  การรับพระราชทานสิ่ งของ ต้องท าเอางานการเข้ารับของ
พระราชทานสามารถก้าวขาไป ๑ ก้าว หรือเท้าชิดก็ได้โต๊ะเคียงต้องอยู่
ด้านขวา แต่ถ้ามีของพระราชทานต้องวางโต๊ะเคียงด้านข้าง การเดินเมื่อรับ
เสด็จ สามารถเดินได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตามที่สะดวก 

กรณีการดื่มถวายพระพร เพ่ือแสดงความจงรักภักดี เช่น ในงาน
สมรสพระราชทาน ดื่มหลังจากเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ 



 

 
การบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

     นายดนุชา สินธวานนท์ 
       เลขาธิการ กปร. 

 
  ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนว
พระราชด าริให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ไปแล้วจ านวน ๔,๗๔๑ โครงการ (ข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ - 
กันยายน ๒๕๖๑) 
 สืบสาน รักษา ต่อยอด : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแส
รับสั่งให้องคมนตรีช่วยเร่งรัด ติดตาม และผลักดันโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของรัชกาลที่ ๙ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๗๘ โครงการ 
และสานต่อโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ น าไปขยายผลให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด



 

กระหม่อมให้มีคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในรัชกาลที่ ๙ และให้ด าเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควบคู่กันไปให้เหมาะสม 
โดยมีประธาน คือ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และเลขานุการ คือ 
เลขาธิการ กปร. 
 มีอ านาจหน้าที่ 
      ๑.ติดตามขับเคลื่อนเร่งรัด และบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙  

                ๒. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙  
      ๓. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 
 ๑. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
ภาคเหนือ 
 ๒. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
ภาคกลาง 
 ๓. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔. พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
ภาคใต้ 
 โดยมีเลขา กปร. เป็นรองประธานอนุกรรมการทุกภาค และรอง
เลขาธิการ กปร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการทุกภาค 
 ทรงขึ้นครองราชย์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน:สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชด าริให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ แยกเป็น  



 

 ๑) โครงการที่มีพระราชด าริโดยตรง จ านวน ๒๓ โครงการ เป็น
โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ดังนี้  
 ๑.๑ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขมิ้ น อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ช ารุดเสียหายจากอุทกภัย 
เนื่องจากพายุโซนร้อน “เซินกา” โดยใช้งบจาก  
  งบกลาง กปร. ให้แก่ กรมชลประทานรับไป
ด าเนินการปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  งบปกติของกรมชลประทาน ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขม้ินไปแล้วร้อยละ ๙๗ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เก็บรายละเอียดของโครงการ จะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
 



 

 
 ๑.๒ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ าในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
จ านวน ๒๒ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๕  
โครงการ และจะด าเนินการในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗ โครงการโดยใช้
งบประมาณปกติของกรมชลประทาน 
 ๒) โครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) 
ซึ่งทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๒๖ โครงการ
เป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ าทั้งหมด     
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการ แผนงาน 
หรือกิจกรรมใดๆ ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินการ       
เพ่ือสนองพระราชด าริ  
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีท่ีมาจาก  
   ๑) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ พระราชทานพระราชด าริ
โดยตรง 
   ๒) ราษฏรทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ฎีกา) และ
ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๓) หน่วยงานราชการท ารายงานทูลเกล้าฯ ถวาย  
 คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ องคมนตรีเป็น
ที่ปรึกษา กปร. และมีเลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 อ านาจหน้าที่ของ กปร.  
            ๑) ควบคุม ก าชับ ติดตาม และประสานการด าเนินงานของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด  ๆและพิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 



 

 
ส านักงาน กปร. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
        - รับเสด็จและสนองพระราชด าริ ประมวลพระราชด าริ ตลอดจน
ศึกษาวิเคราะห์ จัดท าแผน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้ง  
เสนอแนวทางการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 - ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ           
ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
 - ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และ ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปฎิบัติงานเลขานุการ กปร.  
 - ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น วิ ช า ก า ร  ก า ร จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ                 
การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 
 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑. พระราชด าริ 
๒. รวบรวมพระราชด าริให้ครบถ้วน 
๓. หน่วยงาน (กรม) จัดท าโครงการฯ  
๔. เสนอกระทรวงพิจารณากลั่นกรอง 
๕. เสนอ ส านักงาน กปร. พิจารณา/วิเคราะห์โครงการ 
๖. เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
๗. ส านักงาน กปร. แจ้งส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๘. หน่วยงานปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณ และปฏิบัติตามแผนงาน 
๙. ส านัก กปร. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๑๐. จัดท ารายงานทูลฯ ถวาย 



 

 
 อย่างไรก็ตาม แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เคยเรียกว่า 
“โครงการตามพระราชด าริ” นั้น ที่แท้เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทาน
พระราชด าริในเบื้องต้นเท่านั้น แต่กว่าจะถึงขั้นด าเนินการต้องผ่านขั้นตอน            
การกลั่นกรองจากหลายฝ่ายและบางกรณีได้เลิกล้มไปเพราะไม่เหมาะสม 
จึงได้เรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
 แนวพระราชด าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

๑. เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา  
๒. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต...ค านึงถึงภูมิประเทศและภูมิ

สังคม 
๓. ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ด้วยพระองค์เอง... เพ่ือเป็นตัวแทนของ

ภูมิภาค 
๔. เป็นตัวอย่างของการบริหารงานรูปแบบใหม่พัฒนาแบบบูรณาการ 
๕. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว 
๖. เป็นองค์ความรู้ : สรุปผลของการศึกษา การพัฒนา 
๗. เป็นวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Meet & Share 

          นายวิบลูย์ สงวนพงศ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
        ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยคนใหม่ การใช้หัวข้อ “Meet & Share” เป็นเรื่องของ
การพูดคุยกันแบบพ่ีแบบน้อง  
 การเป็นนักปกครองต้องหูตาไว ท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อมีเรื่องอะไร   
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่อยากท า ก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ อย่ายอมรับท า
ง่ายๆ ต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับการเมืองและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย  
 การด ารงต าแหน่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวัดและผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๒ ต าแหน่งถือว่าเป็นต าแหน่งที่ส าคัญมาก        
ให้พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองให้ดี ต้องศึกษาหาความรู้รอบตัว 
และองค์ความรู้ต่างๆ เช่น เรื่องท้องถิ่น ขยะ เป็นต้น 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบ ต้องเป็นผู้น า     
ในทุกด้าน มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาและเต็มที่
ต้องค านึงถึงทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ได้แก่ งาน งบประมาณ ระบบ 
และคน เช่น โครงสร้างระบบต่างๆ ในจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ฯลฯ    
คนเป็นปัจจัยการบริหารที่ ส าคัญที่สุด ต้องมีการบริหารงานแบบ 
POSDCORB และมีหลักธรรมาภิบาล  



 

 
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 ๑) ประเภทบริหารตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ๒) อ านาจหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติการตรวจราชการ และการ
ประสานงาน 

 ๓) การเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนไปด ารงต าแหน่งอ่ืน 
 ๔) ต้องตรวจแนะน า งานตรวจสอบ/สอบสวน ตรวจแบบบูรณาการ 
(กับผู้ตรวจราชการกระทรวงอ่ืน) 

ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่  
 ๑) ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (มีจิตอาสา) 

 ๒) ตัวแทนของรัฐบาล (รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ขับเคลื่อนงานของรัฐบาล) 

 ๓) บ าบัดทุกขบ์ ารุงสุข/เป็นผู้น าในระดับพ้ืนที่ 
 ๔) ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย/ตัวแทนของประชาชนใน
ระดับพ้ืนที ่
 ๕) เป็นข้าราชการที่สามารถรับผิดชอบงานทุกส่วนราชการใน
จังหวัด/ในทุกเรื่อง 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดที่พึงประสงค์และเหมาะสม 
 ๑) ต้องด าเนินงานให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นผู้ว่าฯ 
 ๒) บริหารงานคนบนพื้นฐานคุณธรรม/จริยธรรม 
 ๓) มีความเป็นกลาง/เสมอภาค 
 ๔) ด าเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคคลอ่ืน 
 ๕) ประพฤติตัวให้เป็นที่รักใคร่ของประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนที่  
    ๖) สามารถบริหารจัดการเก่ง ทั้งด้านการบูรณาการ การบริหารคน 
การบริหารความขัดแย้ง  
  ๗) เข้าใจเข้าถึงพัฒนา  
  ๘) ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันโลก ตามข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี/IT ภาษา กฎหมาย และวัฒนธรรม  



 

 
ขอฝากเพิ่มเติมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๑) ผู้ใต้บังคับบัญชามีทั้งดี และไม่ดี ควรพิจารณาการใช้งานให้
เหมาะกับความสามารถของบุคคล 
 ๒) การอ านวยการต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก 
 ๓) การประสานงาน ต้องรู้จักการประสานงานกับหน่วยงานของ
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 ๔) รอบรู้และรู้ลึกในงาน ทั้งความรู้ความสามารถ อ านาจหน้าที่
ภารกิจ งานของหน่วยงานอ่ืน งานรัฐบาล งานของกระทรวงมหาดไทย   
ในพ้ืนที ่
 ๕) ความรู้ท าให้องอาจ ความสามารถท าให้งานส าเร็จ 
 ๖) การรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักคน 

การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องดูแลในเรื่องสุขภาพ บุคลิกภาพ 
เล่นกีฬา/ออกก าลังกาย เรื่องมารยาททางสังคม ต้องรู้จักกฎหมายให้
ละเอียดและรอบด้าน เรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมไอที ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเน้น
ระบบดิจิทัล เรื่องภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีทักษะพูดและฟังได้ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน และต้องระมัดระวังบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เลขานุการ 
คนขับรถ แม่บ้าน และ อส. ที่บ้าน ส่วนเรื่องสื่อมวลชน ต้องระมัดระวังการ
ใช้สัมภาษณ์และสังคมโลกโซเชียลซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคข่าวและการ
กระจายข่าวเผยแพร่เร็วมากในปัจจุบัน 

 
………………………………… 



 


